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 سنؤم نيسح روتكدلا ملقب

 دقو «© تاونس رشع نم رثكأ ذنم باتكلا اذه رشن ةداعاب ىسفن تقلعت
 ىلع تصرحق « مالسالا لبق برعلا خيرات سردت ىلع امئاق كاذ ذا تنك

 بعشتملا عوضوملا كلذ نع عجارمااو لوصالا نم ىل رسيت ام لك عمجا نأ
 دشآأ بجعأ تنكو «© بالطلل هلوقأ اعفان اًئيش اهنم جرختسال © فارطالا

 نمز مدقتو همجح رغص ىلع  «ناديز ىجرج» باتك دجأ نأ نم بجعلا
 مهتراضحو برعلا خيرات نع هتف رعم ءىراقلا مهتام مظعم ىوح دق  هفيلأت

 اجهنم كلذ دعب حبصأ وحن ىلع عوضوملا كلذ فارطأ عمجو « مالسالا لبق
 كلذ .. ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا ىف هيف فيلأتلا نوبلطي نمم نيريثكلت
 « اعيمج برعلا خيرات ق نيثحابلا دنع فورعم «ناديز ىجرج» باتك نأ
 ارتلجناو « ايناملا ىف ةيملعلا فحصلا ىف ترشنو هنم ةريثك عطق تمجرت دقو
 لاز الو 4 ةيبسانم نم رثكأ َق هتابرظنو هءارآ نوثحابلا سشكقانو 4 ةصاخ

 «© برعلا خيرات نم ةلواطتملا ةبقحلا هذه ثحبل احلاص اجهنم ىبأر ىف باتكلا

 ءارآلا ضعبو ليصافتلا ىف هعم نيثحابلا نم نوريثكلا فلتخلا نأو

 دج د

 تاغلب ملعلا هيلع مئاقلا نم بلطتي هن"ال ٠ نيسرادلا ىللع اهزعأو ىبرعلا

 ةييدق تاغل اهضعب « نوليلقلا الا اهيلا نأمطي ةفرعم اهضعب فرعي ال ىتش
 «© ةيمارآلاو «© ةيناربعلاو ©« ةميدقلا رصمو © روشأو « لباب تافلك ةقورعم

 نأ مث « هرمأ نم كش ىف نوئحابلا لازيال اهضعبو « ةيئيتاللاو « ةيئانويلاو
 نم مهمظعم خيراتلا كلذ صوصن ةسارد ىلع اورقوت نيذلا نثحابلا

 الا اهيلع ناسنالا رثعب ال ةيملع تالجم ىف مهئاحبأ اورشن دقو « ناملالا

 ووذ الا هبلطي ال ءانع عوضوملا كلذ ىف صصختلا حبصأ انع نمو , ةبوعصب _

 داوج روتكدلا ذاتسالا كلذل ىدصت دقلو . نيثحابلا نم ةمهلاو ريصلا

 « ىبرعلا انخبراتل مدق ام لجأ نم ةمدخ انل مدقف ©« ىقارعلا ثحابلا ىلع
 « نآلا ىلا تادلجم ةعبس اهضرع قرغتسا ةدام نيتسلا لوط ىلع عمج دقو

 ةمحخضلا هراف سلأ ىلع ةرباع ةرظنو ٠ هيدي نيب ارئاس ثحبلا لاز الو

 ةبوعصو «.هقافآ عاسنتاو عوضوملا كلذ رسع نع ةركف ناسنالا ىطعت



 ءال 8

 هيلع ليوعتلا نكمي ىأر ىلا هئازجأ ضعب ىف لوصوثا

 ناديز ىجرج اهمسر ىتلا ةضيرعلا طوطخلا ناف « هيلا انرشأ ىذلا دجلا ىلا
 الصتم اضرع:اهتضرعيو عوضوملا فارطأب ملي ىذلا ميلسلا راطالا تلاز ال
 هيلا بهذ ام ضعبب ذخألا نع نيخرؤملا نم رفن لام امبرو . الوقعم ايقطنم
 نوح ردت ةرذانملاو نييمخللا نأ وأ ةيبرع ةراضح ةيلبابلا ةراضحلا نأ نم

 لبقت ال ججح ىلع كلذ ىف اودمتعي مل مهنكلو « بونجلا برع دادع ىف
 مل ىحاونلا هذه ىف ناديز ىجرج تايرظن نأب لوقلا نكمي ثيحب ضقنلا
 عضوم ايلك اهيف رمألا لأز ال ذا « ملعلا رظن ةهجو نم ةلوبقم دعت
 ةسردم دئار ءارآ رشنت نأ نم سأب الف نذاو « ءاملعلا نيب ةليوط تاشقانم

 رمآلا هينعب نم اهيلع علطيل ىه امك نيبرصملا نيخرؤملا

 نوع

 هيف قوتسي ناث باتكب باتكلا اذه عبتي نأ فلؤملا ةين ىف ناك دقو

 نع لغفش هنكلو « هتبتكم ىف هطخب ةيقاب تلاز ال ةبيط ةدام كلذل دعأو

 هذه قوتسا هنا كلذ دعب دجوو « ىمالسالا ندمتلا خيرات » ب اهرثن

 ءزجلا نع كلذب ىنفتساو « ندمتلا ميرات » نم لوالا ءرجلا ىف ىحاوتنا

 دري ام هيف ءىراقلا بلطيلف © « مالسالا لبق برعلا خيرات » نم ىناثلا

 لساصتي ام لكو خيراتلا اذه نم ةيئيدلاو ةيركفلا ىحاونلاب ملعلا نم

 : مالسالا لبق زاجحلا ةراضحب

2000 

 نتم عدا نأ ىلع اهتمجارمب تمق ىتلا ةعبطلا هذه ىف تصرح دقو

 تالاحلا ىف الأ فيقطلا ليدعتلاب هسمأ ملو « رييغت نود وه امك باتكلا

 باتكلا عبط ىلع اوقرشأ نيذلا صرح مدع ببسب اطخ اهيلع لخد ىتلا

 لاح لك ىلع وه امك باتكلا لصأ تيقبأ ىثتكلو « ملع

 شماهىلع تاليصفتلاو حورشلاو تاقيلعتلانم هتفاضأ تيار ا١ تفضأو
 هيلا ىهتنا ام لح تاقيلعتلا هذه ىف دشحا نأ ىلع تصرح دقو « باتكلا

 لبق برعلا خيرات » نم ةديدجلا ةعبطلا هذه حبصت ثيحب « كلذ. ىلا امو
 مالسالاو برعلا خيرات ىف نيثحابلل اعفان اعجرم ناديز ىجرحل « مالسالا

 ناديز ىجرج نع ©« ىمالسالا ندمتلا خيرات و همدقم ىف تنادردت دقو

 نأ ىقبو 3 مهتراضحو برعلا خيرات لع هلصق تركذو 3 بيداالاو خروملا



 و؟

 ىذلا ليلجلا ملاعلا اذهل  نيبرصملا نيخرؤملا نحن  انريدقت انه دكؤا

 ىلع خيراتلا ملع سسّؤمو © نيخرّوملا نم ةيرصملا ةسردملا دئار قحب ربتعي
 : نيرصاعملا برعلا دنع ةثيدحلا جهانملا
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 ىجرج لزن دقف © ميظع ىرصأل ةقداص ةيحت لمعلا اذهب تمق دقل

 « اتطو هذختاو اندلب بحأو ةيويحلاو تاكلملاب اضايف اياش اندلب نادنز

 ىف اديرف اهضعب لاز ال ابتك خيراتلا ىف فلأو ©« ثيدحلا ىبرعلا بدالا

 رصم خيرات ىف الفاح اباتك هل نأ لب . ىمالسالا ندمتلا خيراتك « هناديم

 نم وهف . عوضوملا اذه ىف بتك ام نسحأ نم هنا عم نوليلقلا الا هف رعب ال

 داور نم دئارو خيراتلا ىف ةثيدحلا ةيرصملا ةسردملا سسٌّؤم ةيحانلا هذه

 ةروصلا ىلع هبتك دادعا ىف هلذبا ىذلا دهجلا اذهو . ماعلا .ىبرعلا خيراتلا

 ىلع زمرو © فلسل فلخ نم ريدقت ةيحت وه امنا ءىراقلا اهارب ىتلأ

 نييرصملا نيخرؤملا ةسردم ديلاقت لاصتا
 سنّوم نيسح

 هيينت

 ةمالعب ىشماهلا ىاهيلا رآاشم ىسنؤ» نيسح روتكدلا تاقيقعت
 ماقرالاب اهيلا راشلا ةيلصالافل الات اقيلمتنع اهل ازيمت (#©)





 برملا خيرات صومغ.

 رادقم رهظيو ٠ هقح هئافيا نود هضومغو ةمقس لاح دقو , نآلا ىلا مالسالا
 ققحملا ريغ امأ « طبضلاو قيقحتلا ىخوتي نأ صوصخلا ىلع ضومغلا كلذ

 براضتلاوأ ضقانتلا نم هيف امب ىلابيال « هتالع ىلع لاقي ام عمج همهي امناق
 عوضوملا اذه اوقرط نيذلا رثكأ نأش ناك كلذ . لوقعملاو لوقتملا فلاخ ولو
 نيخرّوملا تائم نم فرعن ال اننا ىلع . ةيبرعلا ةغللا ىف نيودتلا دهع لوأ نم
 ىف اصاخ اباتك درفأ ادحاو ىمالسالا ندمتلا ءانثأ ىف رابخالا باحصأو
 ةمدقملا هذه ىلي ىذلا ديهمتلا ىف الصفم كلذ نيبنسو «© عوضوملا اذه

 « تافلابمو تاقارخو بئارغ عومجم ديعب ريغ دمأ ىلا خيراتلا اذه ىقيف

 ايارطضا الإ لقنلاب دادزت الو ©« صيحمت الو قيقحت الب لايجالا اهلقانتت
 طاطحنا رثأ ىلع «© اكيلت ىطسولا روصعلا ءانثأ ىق تداز دقو . اماهباو

 نع ىوري امب مهفعض رتس اودارأ ذا ©« مهتلود باهذو برعلا نأش

 نم هيلع اوناك امو نيحتافلا مهقالسأب رخاقتلا ىلا اودمعف © مهدادجأ
 الب اهنم اورثكأو اهوعمج وأ ةغلابم مهرابخأ اودازف « ةيبرعلا بقانملا

 يحصلا بهذو « قئاقحلا ىلع اهيف ماهوالا تبلغف © طبض الو ليدعت
 « ناسللاو ركفلا وديقم ةملظلا كلت ءانثأ ىف موقلاو « دسافلا ةريرجب اهنم

 الق مهتركف اولمعأ اذاو ع ةرسب الو ةنمي نوتفتلي ال هنوعمسس ام نولقني امنا
 ىلع مهتنسلأ تعطقو مهراكفأ تقرتسا ىتلا ديلقتلا دويق اهب نوزواجتي
 نيركقملا نم ريسيلا رزنلا الا « ناهرب وأ سايق ريغ

 نم ءاملعلا فشتكا امب ثيدحلا ندمتلا ءانثآ ىف دويقلا كلت تلحنا املف

 فين اوذخاو سايقلا ىلا سانلا عجر 4 دوحولا دعاوكو نوكلا سيموت

 « دقانلا رظن خيراتلا ىف اورظن نيققحملا نم ةعامج .غبتف © لوقعملا فلاخي ام

 هرداصم ىف هوارقف « مالسالا خيرات ىلع عالطالا مهمهي ةعامج مهيفو
 نم ناك امو « مالسالا ردص ىف برعلا لامعأ نم هيف هوأآر ام مهثهدأق

 « ةيدابلا لهأ نم تاعامج مهو « دهعلا كلذ ىف ندمتملا ملاعلا مهحاستكا |

 ىلع اولوتساو سرفلاو مورلا اوبلغق «© مهدنع ةبرد الو مهل ةربخ ال
 اميدق ممالا خيرات ىف هلثمب عمسب مل امم © ةئس ةرشع عضب ىف نيتكلمملا

 ىف نوثتحس اوذخأف © بعشلا كلذ ةقيقح ةقرعم نيققفحملا ىنامأ ىصقأ نم
 « مهريغوأ نانويلا هركذ ام ىلع برعلا هاور ام نوقبطيو « ةميدقلا مهخيراوت
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 كلذ حاضيتسا ىف ةيغر اودازف « مهسفنأ برعلا اهفرعي مل ءايشأ اوفرعف

 ىف ةيبرعلا نئادملا ضاقنا ىف ةبوتكملا ريغو ةيوتكملا راثآلا قاطنتساب خيراتلا

 لوصولا نوعيطتسي اونوكي مل مهنكلو « ماشلا فراشمو زاجحلاو نميلا
 امك اهنم ليلقلا ىلع الآ اوفقي ملق © ٍديدشلا ءانعلاب الا نكامألا كلت ىلا
 نم ريثك نع راتسلا حازأ ليلقلا اذه نا ىلع .. ىلب اميق هلصفنس

 نانويلا الو برعلا اهف رعي مل ممأو لود نع فشكو ©« ضماوغلا

 برعلا خيرات ىف فيلأتلا نوبيهتي اولاز ام نوققحملا باتكلاف كلذ عمو

 وأ قيرطلا فصن نم اوعجرو مهنم دحاو ريغ هلواح دقو « مالسالا لبق

 عاض ىتلا مسالطلا نم عوضوملا اذه نودعي سانلا مبصا ىتح « هلئاوإ

 الا ندمتلا اذه دهع ىف هيف ةباتكلا ىلع مدقي ملو . اهلح لاحتساو اهرس

 نرقلا طساوا ىف ريهشلا ىسنرفلا قرشتسملا (و) لافسرب ىد ناسوك

 هنم ىناثلاو لوالا نيدلجملا ضصخ تادلجم ةئالث ىف اباتك عضوف « ىضاملا

 لذب فلؤملا نآل نيقرشتسملا ملاع ىف ىود هل ناكف « مالسألا لبق برعلل
 لبق هبتك هنكل « هتالكشم اضياو هبيترتو باتكلا بيوبت ىف هدهج

 اهرسفو نائويلاو برعلا لاوقأ ىلع لوعف « اهزومر لحو راثآلا فاشتكا

 هيف رظنلا ديعي نأ هل ردق ول هنأ ىلع « نيريزغ ملعو ءاكذ ىلع دمتعي اريسفت

 هحيقنت ىلع هاوس ةباتك لضفل مويلا

 نطل

 ىذلا قسنلاىلع برعلا خيرات ىف فيلاتلا ىلعلافسرب دعب دحا مدقب ملو

 لالطالا وأ اهنوأرقب ىتلا شوقنلا نم ثحبلا لهأ هرشنبام الا « هددصب نحن
 ءانب خيراتلا ءازجأ ضعب ىف ءارآلا نم هيف نوشقانتي ام وأ , اهنوفشتكي ىتلا
 ةيغر سانلأ ديزيل الا كلذ نكي ملو . راثآلا هيلع تلد وآ نانويلا هلاق ام ىلع

 جوسا كلم ىناثلا راكسوأ هل روفغملا عربت ىتح « باتكلا اذه لثم روهظ ىف

 باتك نسحأ فلو نأ حنمت ةينس ةزئاجب ةنس نيرشع وحن قنم ( ديوسلا )
 بابرأ نم دحاو ريغ حارتقالا ةباحال ىدصتف « « مالسالا لبق برعنا » ىف

 كلت صحف اهب طونملا ةئجللا ىلع نيعملا تقولا ىف مهتافل وم اوضرعو « مالقالا
 اهقححس باتك اهتيب سيل هنا تررقف .اهنم ةزئاجلاةحتسم نييعتو تافلزأا

 ديسلا هفلأ ركذلاب اهنم اباتك تصتخا اهنكل « ةبولطملا طورشلا ىضتقم ىنع
 ةئثالث ىف هرشنف © هرشن هبحاصل تزاجأو هقافر ىلع هتلضف ىسمولالا دومحم

 < «برعلا لاوخاىف برآلا غولب» باتك وهو « ةزئاجلالان هسفنربتعاو تادلجم

 تقذزل 06 8هعمعجولب همفمز ىلع اطلق (هزعع 068 30268 ج؟دصأ [”ةعاهضت دع 0 5300
 00 نع ةيبرعلا بتكلا ىف ام مظعم هيف عمج دئو © تادلحم ةثالث ىف (2ةنو 1841-1 8458)
 نيثحاسبلاو نيقرشتسملا ثاحبأ جئاتن نم همايأ ىلا رهظام هيلا فاضأو « ممر

 بلص نم رغت مل ةيفاضا هتاقيلمت عم : عبيط ال حاشا ادع فت مل ةيفاضا هتاقيلمت عم 151.0ةنلل باتكلا اذه ميط ديعا دقو «© نييبرو
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 مالسالا لبق برعلا رابخأ نم ةيبرعلا بتكلا ىف ءاج ام رثكأ ىلع لمتشي
 مل هنكل اهباوبأ 5 اهبتر 4 مهتاداعو مهدباوأو مهئايدآو مهريهاشمو مهماياو

 ديدجلا طمنلا ىلع ندمتلا وأ خيراتلل ىدصت املقو اهصيحمتل ض رعت

 ةفللا ةمدخ ىف اهيلع انرس ىتلا ةطخلا انرتخا دق كلذ ءانثأ ىف انكو
 اميسالو قرشلا خيرات سردو هتفسلفو هبادآو حيراتلا رشن ىنعن 3 ةيبرعلا

 مالسالاب اوماق نيذلا مهو « ةغللا هذه باحصأ خيرات مهفن مل نا ايفاو

 مدقت امك حارتقالا ةبيخ انيأر املف © باتكلا حئارق هب دوجت ام رظتنن

 هيلع انعلطأ الآ راثآلا نم داورلا هفشتكا وأ نانويلا وأ برعلا هبتك امم هب
 قى تاشقانملا وأ ثاحبالا نم نيق ريشتسملا ءاملعلا نيب راد ام رغ « هانمهقتو

 الا ةيناملالا وأ ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنالاب رشن اهنم ءىش انتفي ملف . نأشلا !ذه
 فشك نم ءاملعلا نكمتو هقح ثحبل ءلا قوتسس : ىتح © نورباص نحنو هانعلاط.

 مهحارتقا ىف نوحلي ءارقلاب اذاو .. خيراتلا كلذ حاضيال رأثآلا نم ىفكي ام
 همدعت مل نأ احضاو خيراتلا اذه نوكي الو . مالسالا حيرات فيلأت انيلع

 باتكلا اذه فيلأت ىف هللا انرختساف « مالسالا لبق برعلا خيرات

 ىلا هاتمهسققف دحاو عءزج هعسب ال هنأ هداوم باعيتسأ كعب امل نيمتو

 مهتاداعو مهبادآ ىف رخآلاو © نآلا ردصي برعلا خيرات ىف لوالا ١ نيئرح
 (ه) هللا ءاش نا ةمداقلا ةنسلا ىف ردصب

 ءزجلا اذه عوضوم

 دقو ماما لق برعلا حيرات هعوضوم هددصب نحن ىذلا لوالا ءزجلاق

 ىلع ةشوقتملاو بتكلا ق ةنودملا خراتلا آدذه رداصم ى ديهمت هاثردص

 ءاهجحراخ مهودجو ام اهئمو برعلا دالب ىف هودجو ام اهنمذ ةشوفنملا رداصلملا

 . 2 رخمو روشآو ليات برعلا دالب جراخ ةشوقنملا رداصملا نع اثملكتو

 باتكلا اذه فيلأت ىف اهب انعتسا ىتلا بتكلا ءامسأب لصفلا اذه انمتخو '
 باتك لك بئاجب انركذو « ءاجهلا رابتعاب اهانيترو اهتاغل بسح اهاتمسق

 ةجاحلا دنع اهلا عوجرلا نم ثحابلا نكمتب ىتح ب هعيط ةنسو هفلّوم مسا

 باتكلا اذه ميدقت نم "« نع عجار (#ب)
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 اهدودح هيف انتيب © برعلا دالب ةيفارغحب اصاخ الصف اندرفآ مث

 ظفل ينعم امو ء < برعلا دالب » مهلوقيب ءامدقلا هينعب ناك امو 2 ةميدقلا
 «© برعلا مه نم ىف انثحبو . عستأو نآلا لدبت فيكو هلصأ ىف « برعلا »

 « هميسقتل قرطلا لضقأ ىف ةركفلا انلمعأاو © برعلا خيرات ىأ باتكلا
 ىلا همسقن نآ انيأرق « هفيلأت ىف ةوطخ ربكأ هبيوبتو باتكلا ميسقت نأل
 . : ىه « راوطأ وأ روصع ةئثالث

 لوالا نوطلا  الوأ

 رؤطلا ىف لامشلا برع وأ ةدئابلا برعلا وأ ىلوالا ةقبطلا هانيمس
 اهيمسي ىتلا ممالا اهتلمج ىفو برعلا ممأ مدقأ ةقبطلا هذهب اندراو' . لوالا
 روهظ لبق تلادو ترهظ ىتلا ةيبرعلا لودلا اهب ىنعنو « ةدئاب برعلا
 مسا اضيأ ىلوالا ةقبطلا برع ىلع انقلطاو . ةيناطحتلا نميلا برع

 سماخلا نرقلا لنم لباب ىف ىبارومح ةلود مهو « قارعلا ةقلامع ١
 ىلع ةيعامتجالاو ةيوفللاو ةيخيراتلا ةلدالا اندرواو © داليملا لبق نيرشعلاو

 هنأل © برعلل رخفلا نم كلذ توبث ىف ام ىفخب الو . ةيبرع ةلودلا هذه نأ
 ةيقرتو مظنلا نسو عئارشلا عضو ىلا ممالا قيسأ برعلا ناك حص اذا

 سوسكهلاوأ ةاعرلا كولمزوخرّوملا مهيمسي نيذلا مهو «رصم ةقلامع  ؟

 ةقلامعلا اياعب رابخأب ةقيطلا هذه ق مالكلا ل اعلا ل مهاتيمس و

 ع برعلا دنع ةدئايلا ممالا نم اهريغو سيدجو مسطو دومثو داع اهثمو
 رطب ىف طابنالا ةلود امه برعلا امهف رعب مل نيتيبرع نيتلود اهيلأ انفضأو

 قد © نييمودالا دهع نم اهلصاو ارطب ىف انثحبو .رمدت ىف نييرمدتلا ةلودو

 مهمكح ىكسو مهكولم ءامسأب اثيتأو 6 برع مه لهو مهلصأو طابتالا

 لصأو « نييرمدتلا ىف كلذ لثم انلعفو . مهندمتو مهف رحو مهتغلو مهدوقنو

 انفضاو « برعلا دنع ءايزلا ىه لهو اهبورحو ةنيذأو ايبوئيز خيراتو رمدت

 لامش ىف ةقرفتم امما انركذ ةيناثلا ةقبطلا نع مالكلا ىلا مدقتلا لبقو

 برعلا دالب تزغ ىثلا ممألا ىف لوقلا انلمجأ مث « نانويلا اهقرع برعلا ةريزج

 نا نآلا ركقن نآ ىفكيو . باتكلا نم هعضوم ىف اذه فلؤلا بهذم ىلع قلعنس (#)
 ةيموقلا ةيبرعلا حورلا ىلع لدي « هنع ءاملعلا فرصناو ثاحبالا هديت مل ىذلا بهذملا اذه
 برعلا ىلا فيضي نا ىملعلا ثحبلا قيرط نع < دارأ دقف © ناديز ىجرح اهب ناتميب ناك ىتلا

 : : ا



 الإ

 نرقلا نيب اهوحستكا نيذلا ةنعارفلا ىلا انرشأق « ىلوالا ةقبطلا دهع ىف
 روشآ؟ كولم نم اهوزغ نيذلا مث 6 داليملا لبق رشع ىناثلاو ريع عباسلا

 يهو مورلاو سرفلا حوتف مث « داليملا لبق سداسلا ن 00 0 ف مث 3 اسلا نرقلا ىف رصتدخوبت
 : 1 لال ةطدرخ ةقبطلا هذه رابخال انمسرو . ةليلق

 ةيتاثلا ةقبطلا ب اينا
 ىنب برعلا مهيمسي نيذلا نميلأ دالب ناكس ةيناثلا ةقبطلاب اندرأ دقو

 ةيفارفجب مالكلا انمدقف « ةعبايتلاو ريمح مهلود نومسيو ناطحق
 ... اهنع نانويلا هلوقب امو نميلأ لود نع برعلا لوقب انيتأ مث « ةرصتخم
 اريخأآو 2« ىرخالا لودلا نم راثآلا ىف نوبقنملا هفشك ام ىلا كلذ دعب اندمعو

 اهصيحمتو رداصملا هذه لك نيب عمجلا دعب هيلا انلصو ام ةجيتن انطسي
 ةلودلا ىهو «© ىربك اثالث نميلا تمكح ىتلا لودلا انلعجف « اهقيبطتو
 ىلع ةلود لك لاوحأ انلصفو . ةيريمحلا ةلودلاو ةيأبسلا ةلودلاو ةينيعملا
 لباي نم ةينيعملا ةلودلا لصا نأ انيبو « اهلوصأو اهكولم ءامسأي ةدح
 كلذ ىلع انللدتساو « ىبارومح ةلود باهذ دعب نميلا ىلا اهباحصأ رجاه
 مهكولم ءامسأو مهتفلو مهتنايدو نيينيعملا ةموكح لكش نيب ةهباشملا م

 نيعم كولم ءامسأ انركذو ©« كلذ نم نييلبابلا دنع امو

 اهتفلو دالبلا تاداع اوذختاو اهوتطوتو اميدق نميلا دآلب اهؤابآ لزن ةشبحلا
 اب مث ابس مساب الوأ اهتموكح تلوت لود مهيف ترهظ ىتح « اهندمتو

 راثآلا ىف ام نيب انلباقو « راثآلا نع القن امهتم لك كولم ءامسأ انركذو <« ريمح

 رصعلا نع مالكلاب ىريكلا نميلا لود خيرات انمتخو . نئارقلاو ةلدالاب

 لئاوأ ىف اهوحتف ىتح مدقلا ذنم نميلاب شابحالا قئالع اندرسو < ىشبحلا
 نانويلا دنعو برعلا دنع حتفلا كلذ ببس انطسبو « داليملل سداسلا نرقلا

 الود انتيثاو لايقالاو ءاوذالاب انأدبف « ىرغصلا نميلا لود انركذ مث

 اريخاو . امهريغو ةيباتقلاو ةيئابجلا ىهو برعلا اهفرعي ملو نانويلا اهفرع
 ماظنلا قى: باوبأ ةدع ىلا ةيف مالكلا انملسقو 6 ميدعلا نميلا ندمت انقصو

 ةراضحلاو ةراجتلاو ةرامعلاو نيدعتلاو ةعارزلاو ةعانصلاو ىعامتجالا

 نم يناثلا ءزجلل ةريخالا ةثالثلا ىف مالكلا انكرتو « ةباتكلاو ةغللاو نيدلاو

 انروصو « نميلا دوقن نم ةلثمأب انيتاو اهانلصفف كلت امأ . باتكلا اذه“

 . نادمغ ضاعناو سيقلب ( رصق ) مرح اياقبو اهبارخ دعب برأم ةنيدم
 برام دس اصوصخو دادسألل اصاخ الصق اندرقآو نميلا روصق انقفصوو

 ةسدنه اهيف رهظت ةحضاو ةطبرخ هل انمسرو «© روهشملا مرعلا ليس وآ
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 امدهع ىلع ةرماع تناك ىتلا دالبلا اهيف انركذ ةصاخ
 مار دود فقطع حلل ةثلاثلا ةقبطلا اثنان

 لامشلا برع وأ ةيليعامسالا وأ ةيناندعلا برعلا ةثلاثلا ةقبطلاب اندراو
 ةيئاطحقلا نيبو مهنيب قورفلاو مهلوصأ ىف مالكلا اندهم . ىتاثلا روطلا ىف
 نييناندعلا رابخأ مدقأ اندروأو 4 نيدلاو ةعللاو ةراضحلاو ةوادبلا ثيح نم

 رئاسو ةعاضق لود انركذو 6م اهريغو رضمو ةعبرو ةعاضق نم باسنألا

 ةيناندعلا رئاس بعشتو اهرابخأ

 جراخ ةيئاطحقلال ود نع ائملكت اهتورحو اهمايأو اهرابخأ ىلا مدقتلا ليكو

 .اهباسسنأ فق ىأر انلو 4 اهريغو ةدنكو ةرذاثملاو ةنساسغلال ود ىنعن «نميلأ

 هلاق امو برعلا هلاق ام يب هيف انعمح « اًقيقد اثحب ةلود لك ىف انثحبو

 6 نئارعلا هيلا انتدشرأ وأ ضشوقنلاو راثآلا هيلع تلد وأ نانرسلاو نانويلا

 رابخأ ىلع انيتأ ماتخلا ىفو*٠ لوادجلاو موسرلاوطئارخلاب هلك كلذ انحضوأو

 ةطيرخ ةقبطلا هذهل انمسرو .ةكم ىف ةيناندعلا رضحل الصف اندرفاو « مالسالا

 كلذ ريغو لئابقلا كلت نيب بورحلا اهيف تعقو ىتلا ةنكمألا ءامسأ انيعو

 بص وان قيمحت .ق كدهج ١ دقو هملع ائيلأ لصو ام هطضو هائلتك ام قيفحت ىف دهجلا انلذب دق
 نم انوقدم ىقب ام نأ انملع عم © شوقتلا وأ بتكلا نم انيدبأ نيب امه
 الف كلذلو «© انل فشك امم اريثك رثكأ لامرلا تحت ممالا هذه رابخأ
 ىف انيآر ليدعت ىلع اتلمحب ام لبقتسملا تافشتكم نيب انيأو اذا برغتسن
 عجار لضفلاف ةدئاقف عوضوملا اذه ىف انثحب جتنا اذاو . ةمهبملا طقنلا ضعب
 نع بيقنتلا ىف رطخلل مهتايح اوضرع نيذلا طاشنلاو ةمهلا لاجر ولآ

 ش نيقرشتسملاو ءاملعلا نم اهزونك

 « ةيويدخلا بتكلا راد نم اهاندفتسا ىتلا ةدئاغلا ىسنن نأ انل ىغبسب الو
 ىلع فوقوتل اليهست نستروم روتكدلا اهرظان ةرضح امل ةهدهمل ناك امو

 باتكلا اذه ىف ةباصالا عضاوم ديزت نأ كلذ ءارو نم هوجرز.ام ةباغو

 ملعي مل ام ناسنالا ملع نمل الا ملعلا مامت امو © ملعن امم رثكأ لهجن ام .نأ



 دم

 مح سسك

4 
 السامبا ةراتراص





 سكعبيو ٠ هيق لاوقالا ضقانتو هكلسم ةروعول هيف ضوخلا نوبتاكلا بيهت
 وأ ةباور وأ ةرابخأ نم أآربخ اوكرتن مل مهناف 4 مالسالا ١ دعب مهخيرات كلذ

 وح اودارأ مهلعل وأ كاذ نع اذهب اولغش مهتأك َء اهولصقو اهونود الا ةعقاو

 اصاخ اباتك مهل دجن ال كلذلو . اهناكم مالسالا دجم ةماقاو ةيلهاجلا رخافم
 نوديري امنا مهرابخأ نم ائيش اوركذ اذاو 2 مالسالا لبق برعلا خيراتب

 موق ىلع هللا بضغ نم هيوحت امب دومتو داع رابخأك « ةظعوملاو ةربعلا هب
 كلذلو . راوبلا ىلا اوراص مهكلم ةماخض عم ةعبابتلا نأو هءايبنأ اوفلاخ

 ىتح « اهيلع عقو ىذلا صاصقلا مظعيل ممألا كلت ميظمت ىف نوفلابي مهتيأر

 ىف برعلا تاغلابم رثكاو . قئاقحلاب اهنم تافارخلاب هبشأ مهرابخأ تحبصأ
 اهنا نيملسملا ريغ نم نيققحملا ناهذأ ىلا قبسس ىتح 2 ةدئابلا لئابقلا

 .ءاضأ كلذ نوملسملا لاقل ثيىدحلاو نكرقلا ىف اهضعب دورو الولو .ةعوضوم

 « اهدوحو تبثآ مه ريغو نائويلا بتك ىف اهرابخأض عبو اهئامسأ دورو نأ ىلع

 برعلا تاياور ىف ةغلابملا راهظا نم كلذ ديؤي امب ةيرثالا تافاشتكالا تءاحو

 ةمآلا كلت خيرات رداصم ىف مالكلا لمجن نأ ماقملا اذه ىف انب نسخيو
 بتكلا ىف ةئودم رداصم ىلا مسقت ىهو « تاغللاو روصعلا فالتخا ىلع
 هذدهو < ةيبرع ريغ وأ ةيبرع امأ بتكلا ىف ةنوداملاو . راثآلا ىلع ةشوقنم وأ

 وأ نميلا ىف امأ ةشوقنملا رداصملاو . اهريغ وأ ةينانوي وأ ةيناربع امإ
 . نايسلا كبلاأو 34 اهريغوأ ماشلا وأ نبي رهنلا نيد اموأ لينلا ىداو وأ زاححلا

 ةنودملا بتكلا وأ ةيباتكلا رداصلا

 ةيبرعلا بتكلا ل |
 تيس 2

 نميلا كولم رابخأ ضغبو دومثو داعك ةدئابلا لئابقلا ضعب ركذ هيف ءاج
 نم اًئيش اهيف دجت ال هيق رابخألا كلت تأرق اذاو . هريغو مرعلا ليسك
 نكرقلا هركذ ام دجت لب ©« خيراتلا بتك ىف ائيلا تلصو ىتلا تافلابلا

 مالسالا لبق ببرعلا ب ؟
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 وأ تاغلابملا كلت نأ ىلع كلذ كلديو ٠ باتكلا اذه نم هنكامأ ىف هارتس

 لوطو ماسجألا ةماخض ىف ةفلابملا نم مهبتك ىف هودوعت امب مهنوتقيف مهيلع

 لخدأق «© « دامعلا تاذ مرأ داع » : لاق اداع ركذ امل نآرقلاف . رامعالا

 نب هللا دبعو رابحألا بعك اهاور تاغلابم اهريسفتو اهحرش ى نورسفملا

 نم انيلا لصوف « مهريغو )١( ىسوجملا هبثم نب بهوو « نايدوهيلا مالس
 مهنادبآ ىلع ريثأت ةعيبطلل نكي مل لخنلاك الاوط اوناك اهلاجر نأ اهرابخأ

 نم دلو فالآ ةعبرأ ىأرو ةآرمأ فلأ جورت اداع ناو 34 اهتناتمو اهظلفل

 ربكأ هفلخو <« ةئس 11١٠.٠ شاعو هباقعأ نم رشاعلا نطبلا ىأرو هبلص

 كلذ وحنو )3( ةئس 53 هوحأ شاعو © ةئس مو . شاعف هدالوأ

 مهبتك ىف ام ىلع اسايق برعلا رابخا ىف دوهيلا اهلخدأ تاغلابملا هذهف
 سرفلا ناك دقف .. سوجملا بتك ىف اهلاثمأب كيهانو « هريغو دوملتلاك

 ريثك لخدف « مهماسجأ لاوطأ ريدقتو مهفالسأ رامعأ ىف نوغلابب ءامدقلا

 ةمئاأالا داقتنا نم ايداقت « داتسالا ىلع ذئموي برعلا راصتقال لوالا ردصلا

 ةميدقلا تافارخلا ءاقبتساب رضأ هنكلو ريسفتلاو ثيدحلا طبض ىف دانسإلا

 ىلع اوعلط!و اهب نوملسملا لفتشاو ةيناسللا مولعلا تأشن املو . اهلاح ىلع

 هذه رثكأ أاوحرخآ 4 سايعقلاو ليلدلا أآودوعتو ةفسلفلاو قطنملا بتك

 لقون7 ربخ لك روتعي اميق ةميدقلا ممالا نأش كلذ ناك دقف © خيراتلا ىلع

 ( روصعلا ) لايجألا لهأ دنع ناك ام ىف كلذ ريتعا . عامسلاب الايحأ

 .. ةليلو ةليل فلآ تاغلابم نع ةبارغ لقت ال ثداوح نم ابروآ ىف ىطسولا

 ىف ىفل ىنودقملا ندنكسالا نأ اوركذف « مهريهاشم مجارت ىف اهضعب اولخدأ

 مهتادبآو اهريغ وأ رويطلا وأ بالكلا سوؤرك مهسوؤر اماوقأ هحوتف ءانقأ

 علتبت ىتلا نإتيحلاك راحبلا بئاجع نع هوور ام ريغ 4 اهوحن وأ نينانتلاك
 ىراذعلا هوجوب كامسألا وأ ءاملا سئارعو « اهبلقت وأ ىريكلا نفسلا

 مهخيراوت ىف اهلثم ىلا برعلا لصي مل ىتلا تافارخلا نم كلذ ريغو

 ( ةعبار ةعبط) 5 ج 80 ىمال رالا ندمتلا خيرات (1)
 ١ ج )59 ىدوململا ()
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 مهنا نيصلا لهأ نع اولاقو ©« ماس نب روسان نب سراف ىلا الثم سرفلا
 دالبلا ءامسا ليلعتهيلعرسقو ٠ (1) حون نب ثفاي نب ليوتي نب روباع دلو نم

 اهانن الثم رصم نأ دوهيلا لوق هيث امي 6 اهيسسؤؤم عامسأ ىلا اهدرو

 6 فرظوأ ةثداح ىلا دللا عءاشب نوبسنب دكو .روشأ اهانب روشأو مارصم

 نم سلدنالاو « اهءانب أاوقشمد مهنأل كلذك تيمس قشمد نأ الثم مهدنعف

 2 «© بدرثت الو » مهلوق نم برشو « ناتدئاز نونلاو هزمهلا نأو سيلدتلا ١

 ءامسأ كلذ ىلع سقو . ةيرقلا قرع نم قارعلاو 6« « رحت » نم ةرحلاو

 لادناولا ىلا ةبسسن « اسولدتو » نم ةفرحم سلدنأ نا عقاولاو .٠ صاخشالا

 «سبيرتا» نميلاغلاىلع ةفرحم برتيو « مالسالا لبق سلدنالا اوتكس موق

 © ركسعملا ىأ ةينايرسلا ىف « اقريح » نم ةريخلاو ©« رصم دالب ضعب مسا

 اهبرعف دحاو لصأ نم نارياو ىهو « هاربا » ىسراف ظفل نم قارعلاو

 « ةيبرعلاب ملكت نمل « برعب » مهلوق ليبقلا اذه نمو ©« « قارع » برعلا

 ىصحتال ةريثككلذ ةلثمأو ©« ىبسسل أ ةرثكلوأ اهقرفتل كلذب تيمس « ايسو »

 برعلا رابخا رداصم

 ٠ رداصم ةدع نم ةيلهاجلا رايخا برعلا وخرؤم سيتقاو

 ردص ى برعلا نيب ةعئاش تناك لاوكأو مهلاثمأو برملا راعشأ ١)

 برعلا مايأو ودبلا رابخأ اهيق لخديو «© ارثن وأ امظن اهنولقانتي مالسالا

 القن هونود ام ةلمح ىف اهونودق « مهق الخأو مهتاداعو مهعئاقوو مهبورحو

 هونود ام رثكأ عاض دكو امهرغو ةديبع ىبأو ىعمصالاك ةاورلا نع

 « دنسملا طخلا نوارقي مالسالا رهص ىف اوناك مهنال ةيريمحلا راثآلا  ؟

 مهنع اوذخأف « ةمكحلاو ملعلا مهدتع سرفلا ءاملع نم ةعامج نميلا ىف ناكو

 دمحم كلذ نود نم مدقأو « هريغو دسلا رابخأو نميلا حب راق راثآلا نعو

 ةيوبتلا ةريضلا 4 قحسا نبأ
 امهريغو نميلاو زاجحلاب دوهيلا رابخأ ب *

 بتك مالسالا رهظ امل ةريخلا ىف ناك دقق 6« قارعلاب ىراصتلا سئانك

 رثكاو . اهنم اريثك نوملسملا سبتقا ةيئانويلاو ةيسرافلاو ةينايرسلا ىف
 برعلا لاغتشال مجاعالا نم مالسالا ردص ىف خيراتلا نيودتب اولغتشا نيفلا

 سرفلا خيراتب صتخم ةريحلا نم هوذخأ ام رثكأو برحلا وأ ةسايسلاب

 نانويلاو سرغلاو دوهيلا بتك نم اريثك اولقن دقو مورلاو طاننالاو
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 مالكلا قايس ىف كلذ ىلا اوراشأ امبرو مهخيراوت هونمض نييرصملاو
 هله نع لوقنم مالسالا لبق برعلا رايخأ نم نوملسملا هقرع امف

 جضن دعب © نيملسملا نم ماقو « اضماغ اطلتخم انيلا لصو دقو.« رداصملا
 امه ريغو توقابو ريثالا نياك نيداقنلا نيخرؤملا نم دحاو يع 6 مهندمت
 ساحنلا ةلئيدم ربخ الثم توقاد ركذف . برعلا رابخأا نم ارثك اودقتناف

 نم ءىرب انأو ةداعلا اهتقرافل ةحصلا نع ةديعب ةصق اهلو » : : لاق مت
 . ىرسك_خبطم ركذ الو ©« « ةروهشملا بتكلا ىف هتدجو ام بتكا امنا « اهتدهع
 © © قدصلاب اهنم هبشأ بذكلاب اهنأ » : لاق ةبرغلا اهتصقو هتدئامو
 سارق ةعبرأ هلظ ىف بكارلا ريسب نيليح ىلع رصق اهناو اطعان ركذ او

 ضرعتي مل هنكل . هدقن نم اريثك هيلع نسسقو « « لاحملا نم اذهو » ٠ لاق
 ةسسنو تافلابملا نم رثك ءاقب .ىف ببسلا وهو «© نيدلاب ةقلعتملا تاقلابملل
 ماس ىلا اهءانب نوبستي ةمخف ةنيدم لكف « ءايبنالا ىلا عئاقولا .نم ريثك
 نينرقلا ىذ ردنكسا وأ دواد نب ناميلس ىلا وأ حون نبا

 برعلا لاوحآ رداصم

 طخلا برعلا تاباور ف طالتخالاو سايتلالا ةدايز ىلع دعاس دقو

 ءابلا نيب زيمي ام مهدنع نكي ملو © طقن الب الوا بتكب ناكو © ىبرعلا
 نيشلاو نيسلا نيب وأ « ءاخلاو ءاحلاو ميجلا نين وأ < ءاثلاو ءاتلاو

 «© سيفل وأ 2« سيفلب : أرقتف طقن الب افورح الثم ©« سيقلب » نوبتكيف

 لقنب اهتءارق هب فلتخت ام هيلع. سقو خلا .. شيفلب وأ ©« سيفلن وأ

 لئابقلاو صاخشالا ءامسأ ىف نيباستلاو نيخرّوملا فالتخا ىف هرثأ رهظو
 شقيرفا ريمح كولم دحأ ىمسب نودلخ نبا نأ كلذ ةلثمأ نمف .. نكامالاو
 طاطلملا لوقي نودلخ نباو 4 سشرفقأ ةتايمس ءادقلا وبأآو ىدوعسملاو

 رساي هيمس ىريطلاو معئلا رشات لوقي نودلخ نياو ؛ ظاظلملا ىدوعسملاو
 نب رساي ريثالا نبا هيمسيو معنلا سفان ىدوعسملاو معني رماب وأ معنا
 بركيكلم هتايمسي ريثالا ناو ىربطلاو بركيكلك لوقي نودلخ نيأو « ورمع
 سيقلب دلاو يمس قوتك نناو ب ركيلك هتايمس ءادفلا وبأو ىدوعسلاو

 . لئاو هوعدب هريغو لئاو ريمح ءاثبأ دحأ وعدل مهضعبو 2 هفَقلب

 مالعالا ليدبت نم هيلا لو دق امو ةيمحعأالا ءامسالا ئ اضيأ كلذ ربتعاق

 ل ليباق م ىلإ « .نيباق » .مسا لوحت ادنملا اذه ىلعو ٠ رابخالا شي وسشتو

 + جررت 3و © تولاج 8 ىلا « تايلخ هر« تولاط 8: يلا 4 لواش الاو
 « روقمي » ىلا « سروفوسين » وأ « روققن » و « نوراق » ىلا

 ةقتنثملا ءامسالاو لاعفالا ىلا قرطتي دق للخلا كلذ نأ ىفخب الو
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 لوقنم ايوروأي عوبطملا ىربطلا خيرات نأ رهاظلاو ٠ اهلدبيو ىناسملا ريغيف
 باتكلا الم رشانلا نآل « اهضعب وأ اهلك ةطقنم ريغ ةيطخ ةخسن نع
 )١( ةءارقلا ىف فالتخالا كلذ حاضيال ىشاوحلاب

 زغب ةقجلالا يناع الابحا ربخلا لقانت برملا رابخأ ىف للخلا بابا نموا

 لجرلا نوفصي مهئاق الّثم ميكسالاك < بتكت ال يتلا ممالا نيب دهعلا اذهل

 ميظع هنأ » ::نولوقيق. «© هءانأو اداع برعلا فصو نم غلبأب ىزيلحنالا

 ءاملا بلك علتس هنأو © ةرظنب هلتق لجرلا ىلا رظن اذا <« ةحنجأ هل ةماهاا

 ىلع لد اهنكلو «© زيلجنالا داؤحو ىفنت ال ةفلاملا هذهف © ©« ةاحاو ةمغل

 اوعضي نأ ردنيو . برعلا تافلابم كلذ ىلع سقف © مهشطب ةدشو :مهتؤف
 هبتشي دقو . هتالع ىلع هولعني نأ بلغ نكلو © مهسفتا دنع نم انين

 < رصيق سطسغوا نامورلا مكح نم لوأ نأ مهلوقك « رخآلاب لجرلا مهيلع

 الو . هنم اهدبرجت بجي ةقيقح نم ولخيال مهنع ةديعبلا مالا نع هنوورب

 اولاق !ذاف © هيف اقلام حيحصلا اهيف نوكي دق ذأ مهتاياور راقتحا ىفش

 هدعبل لوقلا اذه فبنن نأ انل ىفبني الق ةنس 18. مكح ناطحق نب ابس نأ

 اجب م00 وا 4 ايس ةلود 0 دارلا انا نلا:هلوو لي" لوقفللا يع

 مانا ٠ ةبتنل كش بسب ىو امرك ذبل ايست شنب لين رك شأ

 نوبستي امك © ةمكح لك هنع نووري ميكحلاو ©« ميظع حتف نك هيلا نوبت
 قيقحت ىف كلذ ىلا هابتنالا ىفيشسو . يرالا د دا نامل لا

 ةمارصلاب رهتشاو ماشلا ( ىلع دمحم نبا ) اشاب ميهاربا ستف امل .. ثداوحلا

 ايدتح هيلأ تكش ةآرما نأ كلذ ةلدآ نم هوركذ ام ةلمح نم ناك ةدشلاو

 ناك هفراتج تقتحم ا ىتع ةقظب رقم اضالا رماف 2 هيرك ال اهصتقا

 هلو كج نمللا جودت رجب ملل ل او ياام حلا

 5 همانإ قف نيرونلا نات نال كيك مسا ما ا اهني وهو «© ةنس

 نوبسستب مهق © ةميدقلا مهرايخا ىق برعلل كلذ ةلثمأ نم رثك قفتا دقو

 نميلا ءامظع نم ميظع لك ىلا برام دس ءانب

 نع هنووري اه ىف ىرتف 2 خيراتلاب نيدلا جزم لالتخالا بابسأ' نمو
 ىلا هيبنتلاو باقعلا نم باهرالاو ىوقتلا راهظا هب دارب ام رثكأ ءامدقلا

 )١( ةنسم مثال لالهلا 7
 ) )0جب #20 ةطوطب نبأ 1 '
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 ديعولا وأ ةظعلا اهب دارب تافلاسب اوشح انيلا لص وف هولقاثتو

 ابجع تبآر ةيلهاجلا خيرات نع برعلا وخرؤم هبتك ام تارق اذاو
 وهو باسنالا ىف مهفالتخا ليبقلا اذه نمو © فالتخالاو ضقانتلاو طلخلا
 كولملا باسنأ ىف امأ . شيرق باسنا ىف الا ايلاغ نوقفتبال مهنا لب « ءارمألا وأ كوللا باسنا نم ليلقلا ىف الا نوباسنلا قفتي ملو © مهبتك ىف ريثك
 ىبلكلا نيأو ىربطلاو ©« ىفيص ىدع نب دعسأ هنأ برك ىبأ دعسأ عبن بسن قى نالوقي قحسا نياو نودلخ نبا ناف © ارثك نوفلتخيف نيرخآلا
 ورمع نب نرقالا ديز نب بركيلك نب دعسا هنا نولوقي ريثالا نباو مزح نباو
 نيبو © ىفيص نب سيمسق نب شئارلا رانملا ىذ ةهربا نب راعذالا ىذ ,نبأ
 نوكي نأ نيب ديبز بسن ىف فالتخا ىف مهو . ميظع نوب نيلوقلا نيذه
 نب هينم نبا وأ <« ةريشعلا دعس نب بعص نب هينم نب نزام نب ةملس نبأ
 نآ نولوقب هريغو نودلخ نباو . دعس نب بعص نب وأ 4 دعس نب بعص
 ةباستو © بجشي نبا وه برعي نأ قحسا نبا لوقو 2« برعي نب بجش
 ماس لست نم مهنآ نولوقي برعلاو © ماح لسن نمنميلا برعنأ نولوقي دوهيلا

 هلعح نم مهنمف © هسفن ناطحق بسن ىف نوفلتخم مهنا كلذ نم برغأو

 نب نمي نبا هلعج مهضعبو « ماس نب داشكفرأ نب حلاش نب رماع نبأ
 هنا ىلع رثكالاو ٠ ليعامسا لسن نم ناطحق نا اومعز نورخآو « راديق
 ىف فرصتت برعلا نأ نودلخ نبا حرص دقو . لايجأب ليعامسأ لبق ناك

 نمو . انلوق ديرب ام وهو « اهريبغتو اهفورح ليدبتب ةيمجعالا ءامسالا
 كولم نم رثادم نب بعصلا نوكي نأ نيب نينرقلا ىذ ىف مهفالتخا كلذ ةلثمأ

 نييناندع ىلا برعلا ميسقت نع برعلا وخرّوم هركفيام لك نآلا كشلا دوسي (#)
 ىلع ليوعتلا عيطتسن ال اننا هتباثلا نم حبصادقو «© ةعضوم ىف هلئيينس امك ©« نييناطحتو

 صخلتي هبستو ناطحقعب قلعتب اميق فقوملاو . هبستو ناطحق نع فرعلا وخرؤم هركذيام
 : ىلي اميف

 هيلستو « نيوكتلا رفس ىف هركذ دري ىذلا ناطقي وه برعلا هركذي ىذلا ناطحق ١| 
 ىألا وه ىدنشقلقاو ىدوعسسلاو ىرونيدلاو ديعسس نباو ماشه نبأ هيلع قفتي ىذلا
 وأ دشخفرأ وه هركذب ىذلا داشكفرأ نأ وه طيسب فالخ مم © الوأ نادبز ىجرج هركذ

 52/1١ « نيركتلا رفسيف دراولا بستلا ىنفن وهو © مهدنع لشخفرأ

 رخآلا اهضعب بهذبو © ىبنلا دوه وه رباعنا ىلا ةيبرملا تاياورلا ضعب هببهذت ب ؟
 اوقدهتسا برعلا ةاود نأ ىلع داوج ذاتسالا جتنتسل دقو «© دوه نبا وه ناطحق ن5 ىلا
 مهيلع نورخفي نييناندعلا نأ آودجو » مهن لاقو ©« ءايبنالاب ناطحق بسن طبو كلذ نم
 نأ اودارأف ©« مهدج ليماسسما مهيفو لوسرلا مسهلم © ءايبنالاو ةوبنلا مهيف نآب كلذ عم
 لسصتي هبسن مهل توكي نا وأ © نويناطحق صلخ ءايبنأ « ءابيبتآ دادجا مهل نوكي
 *؟ لقالا ىلع ليعام_دأ ميسسستم

 سيلو © نويرايخالا هددري ىذلا بسنلا اذه رغ اًئيش ناطحق رمأ نم فرعن ال نحن ل ؟
 هدالوأ رخآو رباع دالوأ دحأ هنآ الا هرمأ نم نييناربعلا ىدل

 ىمسست# تناك ملع مسا وه لهو « هلصآ وأ مسالا اذه ىنعم ءاملعلا فرعبال ل
 ب ةليبق مسا لصالا ىف ناك هنأ وأ © نيطلف ىبوستج ميقت تناك ىتلا لئابقلا هب ريمتتو
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 نبا لاقف «ه مهدتنع ةعبابتلا كولم لوأ شئارلا ثرحلا بسن ىف اوفلتخاو
 «© ىقيص نب سيق نبأ لوقي ىبلكلا نياو ©« ىفيص نب ىدع نبا هنا قحسا
 رمع نب طاطلملا نب ددس ىذ نبا هنا « فنالا ضورلا » ىف لوقي ىليهسلاو

 هنأ لوعت ىدوعسلاو 4 لئاو نب ن.سمش دبع نب راوصلا نب مدقب ىد نبأ

 لوقب دق ممم داو نأ .ةللذ نب ترعاوروا ردع نب طاطللا ىتكادخ نبأ

 ثرخلا نأ عضوم ىف لوقب ىريطلاف « نيفلتخم نيلوق رجاولا بسب اف

 ا 1 1 ا ل نثئارلا

 - ىشئارلا ثرحلا وخأ هنأ مزح نيا لاقو « نثئارلا ثرحلا نب ةهربأ نبأ هنأ

 نوكتف + ةنلسس ١48٠ مكح ةهربأو , ةنسس ١؟0 مكح ضشئارلا نأ اوركذ دقو
 كيعان < نيئس سمخو ةئامثالثب هيخأ مكح ةبادب دعب شقب رفا مكح ةبادب

 نأ مهضعب معزيف © ضعب ىلا اهضعب لئابقلا ةبسن ىف مهفالتخا كلذ ىلع
 نائدع نم اهنا لوقي مهضعبو © ناطحق ىتب نم رامنا ةليبق

 خرؤملا ىلع ةيخيرات ةقيقح نم ولخي ال طلخلا وأ ضقانتلا اذه نا ىلع
 تاهبشلا كلت نم اهدب رجحت ثحايلتا

 برعلا رابخا نم انيلا لصوام

 مل هقيقحت ىف ةبانعلا ةلك ىلع ةيلهاجلا خيرات ىف نوملسلا هبتك ام نأ مث

 «ىش انلصي ملو « ةماعلا خيراتلا بتك تامدقم ىف لوصف الا هنم انيلا لصي
 يرن ع يي و سوو لم ما

 قف اهيلا قرطت <« ةروهشملا ةيوبنلا ةرتسلا ىف ها "؟١م ةنس ىقوتملا ماشه

 مث ىغرأ مسا قنأ وأ © بولقلا ىلع هبئاغلاوسا بلغف ىرخالا لئابتلا تداسلو تيوقااد

 لئابقلا نم ددعلا ىلعأ !دج نييماسلا ةداع ىلع ربتعا

 « ئيلهاحلا دنع اقورعم نأك ةيناطحقلا وأ ناطحق .!! ساتنالا نأب عطقلا عيطتستال اس اه

 ب كلا ام 6 ةيلهاجلا تاباتكلا ىف ركذدل دري ملو ؛ ميركلا نآلرقلا كلذ ىلا رثشب ملق

 ةيلهاجلا ى ةنورعم ةيتاطحقلا هستاك امبرو (ةيامحلا وأ رخفلآ وههيف ءاج ىذلان ىلهاسلا
 هنع ةديملا ةيلعاجلا ىف ةفورعم تناك اهتاىلع لدب ال اذه نكلو « مالسالا نم ةبدرقلا

 رقث ىري م١: الئاق همالك متحو ةلماخ ةشقاتمعوضوملا ' 'فه ىلع داوح ذاتسالا ىشقان دخو

 نع وأ 6 اهتءارق قيرط نع «© ةاروتلا نم آذه مهناطحقب اوءاج نييرابخالا نا نيقرشت ملا نم

 نكست تناك دجلا اذه ىلا تبت يتلا لئابقلا كلت نآ مهنم اوقرع ذآ © هباتكلا لها قرط
 اذه نه بيرق اهمسا ةليبق ةيناميلا لئابقلاءامسسمأ نيب د دقو +٠ ةيبونجلا هبرعلا دالب

 ءناطحت ةئيق مهنعو © بونجلا ىف نميلا لهاوةكم لهأ نيب افيتع اعازن اودجو دقو © مسألا
 هسفت بش نمو نييئميلل ايقيقح ادج ب نطقي ديلو  ناطحق ميصاو هيسنلا اورقأفق

 « لئاقلاو دارقالا نم مهيلا

 عمجارملاو اهدعب امو 59 ضط ١ ح « مالسالال-بلبق برعلا ميرات © ىلع داوج 5 رظنا

 كانه ةاطعما
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 ةنس قوتملا قحسا نب دمحم نع اهاور ىوبنلا بسنتلا نع همالك قايس
 هيضاتفلا نع غوكو ةيليعامبسالا هيرغلا بست ىلع «رصاف ىهو ءاه ٠١

 برش ةوزغو نميلا ىلع دعسأ نابت ءاليتساو برأم دس ةصقو «© ةرذانملاو

 ةشيحلا 520 تي ىف دودخلا يباحعصا ةصقو 3 ساو ىذا كلم ىلا

 مالكو « مانصالا يا و نارك في7 دلو نع تار

 ىلا ةكم خيراتو زاجحلا برع ىف لوصف ةعضبو « مهتاداعو برعلا دباوا ىف
 نم رثكأ قرفتسي مل هلك افهو © ىبنتلا روهظف مشاه نب بلطملا دبع تيب

 5 ماشع نبا ةريس نم ةحفص نيتس

 0 ةديرع ولا قر ةاورلا نم 0 م نبا. رصانعو ' 32

 مهتكل مهخيرات صضعب كلذ للختيو مهتاداغو مهبادآو مهراعشأو برعلا

 فرفلا اا حاس بح نب دقه نا لبر ارو انا

 لسلستلا بسح يبرعلا باستأ ىف لصق هيفو ( ه ؟/كا.ةنس. قوت )

 كلذ وحنو . ةرحلاو ناسغو نميلا نع تارذش الا ثداوح الب بقاعتلاو

 فلاو ©« ه 5؟1ال ةنس قوتملا حضاو نياب روهشملا ىبوقعيلا رهظ نمزاا
 برعلا ءامدق ق لصف هتلمح قو ميدقلا خيراتلا ىف لوالا ؛ نيآزج ىف اخبرات

00 1 30 
 قوتملا ىربطلا مهلوأ 2« ةرحملل عبارلا نزعلا ىف تغبن ةقيط ءالؤه قلبو . :

 كولمو دومتو داع رايخأ ىف لوصفب ريبكلا هباتك رذدص دعف اه ةنس

 ءزجلا ىف ء« ه 64# ةنس قوتملا ىدوعسملا كلذ لثم لعفو .زاححلاو نفيلا
 ةزمح خيرات لكشي رابخالا كلت نود نممو . بهذلا جورم هباتك نم لوألا

 ىلئس» قا زحوم باتك هل « داليملل رشاعلا نرعلا رخاآوأ ىف ىفوتملا ىناهفصالا

 ةةافولاو ةبال راسم تمارس ناز صارخ ضشيوفلا داولم نع البطن ةدنكو

 « ةيلهاجلا ثداوح نع اًنيش اركذ بدآلا باتك نم نائثأ ءالّوه رصاعو

 جرفلاوبأو ءاه 75م4 ةنس قوتملا ديرفلا دقملا بحاص هير دبع نبأ امهو

 ةيلهاجلا ءارعشو ءالؤهف ©« ه الله5 ةنس قوتملا ىناغالا بحاص ىناهقصالا

 ءالوه نماعو دب مداسالا لبيك“ نرغلا نع هوبتك ام ىف نيخرؤملا عجرم مه

 اه ةنمس ىفوتملا ىناذمهلا ىنع . م وضوملا اذه ىف ريك نآأش هل بتاك

 كلت فصو دقف , كئاحلا نبأب فرعيو « برعلا ةريزج ةفص » باتك بحاص
 هلو «© ةدراو الو ةدراش رداغت مل قع ملاعفصو همايآ ىف تناك امك ةريزجلا

 اهرشن ةعطق الأ هنم دحوب : مل «ليلكالا» همسا ةبمهالا ميظع رخآ باتك



 50ه

 همايآ ىف تناك-امك اهكولم راثآو نميلا ةينبأ فصو اهيفو رلوم قرشت
 نيوماسفلا حام 2ع ااه ملغ هنم قوتلا ىرتللا ديبع وبأ ءاج مث

 د توقاب هيقعإو © باتكلا فيعاضت ق 0 ام 1 .عوضوملا فها ّى

 ةريثك دئاوف هباتك نمضف « ه 753 ةنس قوتملا « نادلبلا مجعم » بحاص

 ءادغلا وبا نخا مثالا نبأ نعو © ىربطلا نع ريثالا نبا ذخأو ( ةتتشم.

 خيرات ىف بتك نم مهأو ٠ هاوس نم هذخأ ةيلعاجلا خيرات نم ائيش فاضأو

 هخيرات نم ىناثلا ءرجلا ىف عمح دقف ©« نودلخ نبا لاطأو ءالّوه دعب ةيلهاجلا

 ةمأ وأ ةلود لكل درفأف 2 مهانركذ نيذلا نومدقتملا هلاق ام ةصالخ ريبكلا

 ةئام ىلع هتلمجب ديزيال هنكلو © هاوس نم ىقوأ هبثك ام ءاجف + الصق

 مهنع ءامدقلا هبتك ام لوطأ وهو ٠ .باتكلا اذه عطقب ةحفص نعبرأو

 زاعشأ اننضأ: مالسالا : لبق برعلا خيراتل ةيب رعلا ردامصملا نم دعيو

 دربملا .لماكو ديرد ىبأ ةرهمجو مامت ىبأ ةسامح لثم ىف ةعومجملا ةيلهاجلا
 ةئريمجلا ةديصقلا عوضوملا اذه ىف اهديفأآو . اهوحنو ةييتق نبأ تاقبطو

 كولم اهيف ركذ © ةرجهلل سماخلا نرقلا لها نم ىريمحلا ديهس ند ناوشنل

 لاثمالا .ةيحب راتلا دئاوفلا ليبق نمو .٠ ةلسلستم لايقالاو عاوذالاو ييسح

 (د) يناديملل 6 لاثمالا عمج » باتك اهلك اهعمجأو ةيبرعلا

 يهد 36 ةرشابم اسال ةقباسلا ةرتغلا لالش برعلا نع انيدل يتلا رابخالا مقتت (عز

 يعد « ماننق أةئالك ىلا 2 ةيئاللا ةيلعاجلاب ففرعت ىتلا

 ضعب حضأاو وهو ا ىلع نيقباسلانيئنرقلا لالخ زاجحلا برع خيرات : لوالا
 نا مث « مالسالا خيراتل لمكم ءزج .هنآ ىلع هب اونع ةيمالسالا ةلودلا يىخرؤوم نال 2« حومنولا

 هتاف ام لمكت ةماه قئاقحب رولا اهنم جرخي ةيفو ةرتفلآ هذه نع تيور ىتلا راعشالا

 ةرتفلا هذه لالخ برعلأ لاوحأ ىلع ارهاي اءوض ىقلت نكرقلا تايآ نأ مث . رابخالا ةاور

 ةيوبنلا ثيداحالا ضم كل ذهو

 ةرامآ لشم 2 اهوماقآ يتلا تارامالاو ةريزجلا هبسشلامش نكست ىتل ١لئابقلا رابخأ : ىناثلا

 ةيحان نم مالسالاب اهدهع برعل « ءىشلا ضعنةحضاو رهو ةنساسغلا ةراماو نييمخللا ةرذانملا

 ىرخا ةيحان نم خيراوتلانيودت هتفرع ةرضحتم دالبب اهلاصتالو

 ىف وا نمميلا ىف مهنم ناك نه ءاود 6 ةريؤسلاهيلش ءبرع ةيقبب لصتت يابخا : تثلاثلا

 اهنم رطاسالا 5 برقأ ةصقان ةبرطضم ىعو ؛ةيبوئجلاو ةيقرشلا اهفارطا وأ ةريزجلا ءهبلق

 ىلا ةيقفحم | ىهف اهشوعنو رغنآلا نم توهرإلا ءاقحجإ امب لصتي اميق الا « خيراوتلا ىلا

 كيعب لمح

 ةدام نم انيدل اه اهنم نتسحتت ىتلاةيسيئرلا تافئصملا ناآدبز ىج رج ركذ دقو

 ىلا وأ اهنع تلقت ىتلا رداصملا ىلا رشي ملهنكلو © مالسالا لبق برعلا خيرات نع ةماع
 ةدام نم تاقنسصملا هبله ىف امع نر 2 را ةيمالسالا تايلر رلا هباحصاأ
 ١: مالؤه مهأ)و © ةيخبرات

 لوق ىلع ةقرلا لهأ نم وا نيخرّوملا ىفمي لوق ىلع ءامنص لهأ نم وهو ؛ ةيرش ْنِب ديبم“-
 « عضولاو ةياورلا ىف ارهام © اهل اهضأو وأرابخالل اظفاح اصاصق ناكو © رخآلا مهضمب
 بآدك لثم ةريثك بتك هيلا بسنتو «© نايفسىبا نب ةيواعم طالب ىف هرمأ رهت ١5و رهظ دهقو

 « ريمح كولم ىف ناجيتلا باتك » ىلع اليذ رشندقو 4« نيضاحلا رابخأاو كرللا ا لاثمالا

 ع امرامشاو نميلأ رابخآ قف ىعمه رجلا ةيرش نب دكييع رابشا 5 ناونمب دابرديح ق

 5 مهيلا نمو ةعبابتلاو دومثو داعو نامقل ىلا ةيوشستم ةريثك ةعوضوم راعشأ هيقو ٠

 5 تايليثإ رسالاب رثاحد وهو (خيراتلا ىلا هلم ىبعشلا سصصغقلا ىلا برقا
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 ةيبرعلا ريغ بتكلا ل؟

 ىف مهلئابقو مهكولم ضعب ركذ ءاجو « نيوكتلا رفس ىف ةيبرعلا: ممالا لاوحا

 ىبأ ىنانويلا ةلاحرلا (م.ق 6؟8 ).144  ستدوريه خيرات ةاروتلا ىليو
 برعلا ركذ ءاج دقو © داليملا لبق سماخلا نرقلا لئاوأ ىف ىفوتملا « خيراتلا

 زيبمق دهع ىلع نييرصملاو سرفلا نيب بورحلا نع مالكلا ءانثأ ىف اضرع هيف
 ةنس وحن قوتملا نادلكلا خرّوم سوسورب مث « داليا لبق سداسلا نرقلاىف
 2 سيئتس وتارآو 2 تسارق ويث م 34 لباب تمكح ةلود مهتم ركذ عمءق ؟

 نائلويلا ىخحرّوم نم مهلكو 4 ىلع صلا سرودوبدو 34 سديسراثاغأو

 لئاوا ىو . مهندمو برعلا لئابق ضعب اوركذ ؛ داليملا لبق مهييفارغفجو
 برعلل درقأف ء م 55 ةنس ىفوتملا ىنانويلا ةلاحرلا نوبارتسا غبن ةينارصتلا

 نئادم هيف ركذ «© ىنارغجلا هفلّوم نم رشع سداسلا باتكلا ىف اصاخ الحف

 ةيعامتجالاو ةيراجتلا مهلاوحا نم اريثك فصوو هدهع ىلع مهلئابقو برعلا

 رثكا بسنت هيلاو © لصالا ىدوهي ةنأ حجريو6© نميلا ىف رامذ لهأ نم هيبنم نب بهو
 نستارق » : لاقو ةاروتلا نم لقني هنأ معزي ناكو © برعلا هبت ىف ةقرفتملا تايليئارسالا
 «ةيريمحلاو ةينايرسلاو ةينانويلا نقتي هنأ معزي ناكو . © اباتك نيعيمو نينثا ىلاعت هللا بتي"
 نم هجوتملا كولملا » باتك هيلا بيو « تدابىتلا برعلا بوعشو نميلا نع هرايخأ مظعمو
 ركب شيرتيه لراك ىئاملالا قرشتسملا ركذ ىذلا «ىزاغملا باتك هذ و ؟ كلذ ريغو مهرابخأو رمح
 جربلدياه ةبتكم ىف هتم قاروأ عفب كانه نأ

 كئلوأ برقأ وهو 5١5 وأ ؟.4 ةلسم قوتملاىبلكلابئاسلا نب دمحم نبب ماآشه ىلنملا وبأ
 بزدكلابهورصاعم همهتا دقو © نيخرؤملاجهنم ىلا ةاورلا

 نع هرابخأ مظعمو 24 1٠١ وأ ؟.5 وا 4.١ةئسوتملا ىبيتلا ىنثملا نب رمعم ةديبع وبآ

 هباسثالا ىف نمطي ايبوعش ناك هنآب همهتيتوقاب ناك ناو ققدم خرؤم وهو « ةريحلا

 ءماشه نبأ ةياورب هباتك انلصو دقو [ معلص )لويبيسرلا ةريس بحادص قحسأ نب دمحم

 بلاغلا ىف ةحيحص هرابخأو © هجهنمىف نيخرؤملا ىلا اةنم نيثدحلا ىلآ برقأ وهو

 ةرمز 3( نالصخمب امهو «©' نايدوهت امهلمأو «ةيحمستباو ىظرقلا ةبلعث نس بسك كلام وبأ

 ةيبدقلا هبتكلإو ةأروتلا نم مهرابخا مظعمو ؛«نيتهاكلا دالوا برعلا مهيمسب نيذلا نييرابخالا
 عسسموأ نم هناكو © ةرجهلل 7785# ةنس قوتملا ىنادمهلا ديحأ نب نسحلا ديحم ريا

 باتك بحاص وهو 4 دنملا طخلا ةءارقىلع مهردقأ نمو نميلا رابخأب املع سانلا
 ميدقلا نييلاخيرات نع ةيبرعلا انمجارم قثوأ « ليلكالا »

 ال ىتلا « ةيريمحلا ةديصقلا » بحاص وهومإلا#“ ةنس ىوتملا ىرمحلا ديمس نب ناوشن
 سمست » ىفسب باتك هلو © ميدقلا نميلا خيرات ىلع علطب نأ ديري نم اهتءارق نع ىتغتسي
 © مولكلا نم برعلا مالك ءاودو مولعلا

 * مهنع رظنا © ةيمهأ ءالؤه نملقآ نورخا نوقتصم كانه كلذ آدع اميقو

 اهدعب اهو !ال5 ص ا( ىبرع) بدالا ىف ةينقلا ةباتكلا : راصن نيسح

 اهدعب امو 998 ص ١ ىل 4« مالسالا لبق برعلا خيرات 5 ىلع داوج



 كابا

 ىف هلشق نم ناك امو برعلا ةريزج حتفل ةريهشلا سولاغ سويلا ةلمحو

 فصو ىق اياتك فلأ همسا لهجن فلؤم هدعب ءاجو . ةحفص نيعبرأ وحن

 رحب ىف فاوطلا » هامس ىدنهلا طيحملا ءىطاوشو رمحالا رحبلا لحاوس
 (يدوهيلافسوي اضيأ ىمسي) ىليئارسالاسوفيسوي مث «سوينيلب مث ايرتيرا
 ةقلامع نع ايش سوفيسوب ركذ دقو . داليملل لوالا نرقلا ىف اوفوت مهلكو
 سوميلطب غبن داليملل ىناثلا نرقلا طساوا فو دوهيلا راثآ هباتك ىف رص-
 نم هلبق نانويلا هفرع ام لك اهيف عمج ةريهشلا هتيفارغج فلأف ىذولقلا
 ّس د صصخو . برملا ةيفارفحب توقاي لعف امك « ملاعلا لاوحأآ

 رابتعاب نكامالا نيعو اهلئابقو اهتدم ركذف 4 برعلا دالبل هباتك نم اءرج

 برعلا لاوحا نم ارثك فصوو «© فاو حرشب اضرعو لوط تاجردلأ

 سويسانئاو © سويباسوأو نايدوريهو نابرأ هيليو . اهريغو ةيراجتلا
 سوناقتساو «سويبوكوربو «سويجرتسوليفو © سومينوريهو «نوف ونيزو
 برعلا لاوحأ نم اًئيش دروآ مهنم لكو . داليملل مكالو اك. ةئس نيبام

 نع نانويلا ةباتك نم انيلا لصو اميف عجرملا امناو © ةدئاف نم ولخبال اضرع
 «فاوطلا» باتكيحاصو «سوميلطيو «سوينيلبو © نوبارتسا ىلا برعلا
 ىلع س نيفلؤملا ءالؤهلو . هولصفو مهاوس هلاقام اوعمج مهناف «ركذلا فنآلا
 نم ارمثك اوحضوأ مهناف < :ثكرغلا ج خيرات ىلع ريبك لضف  هوبتكام تتش دق
 ؟قالطالا ىلع تدل وخرّوم اهف رعب 5 نكامأآو لئابقو الود اوركذف هضماوغ

 هليصفت ىلع ىتانس امم مهريغو نيبأبسلاو نيينيعملاو طابنالا ةلودك

 وأ مهحب راد وأ برعلا اوركذ نيذدلا نائويلأ ءاملع عامسأب لودح اذهو

 ىف مهدحا ركذ ءىجي دق ذا « مهتاقو ىنس بسح ةبترم « مهب قلعتي ام

 هتاكو ةئس ف رعب نأ ءىراقلا ىلع بحيف العلا ءانثأ

 ةافولا ةنس مسالا ةافولا ةنس مسالا

 ماي 1٠ سرودولوبا | م ق 5 ستدوريه
 «»» ١غ. ىذولقلا سسوميلطب | » » 5 هتسأ رق ويث

 »» ١1ا/ه نايراإ[إ» » ”.. سوسورب
 »» ؟ةه. نايدورهإ[» » "ه. نوطسراأ

 3 » 5 سوباسوا|» » 1 سيئتس وتا ريأ

 م3 » ا” س ويسانثا ,7 » .١5 سديسراثاغأ

 7 » 4 نوف ونيز «» » ممل. ىلعصلا سرودويد

 لال سوميلوريه |م بأ 14 نوبارتس
 3» 4م سويجرتسوليف ١[ » 8 س ويئيلب
 3 » م56  ىطنزيبلا سويبوكورب[»» مل. «فاوطلا» باتكبحاص
 م » م5ا/ل (وي) ىطتزيبلاسونافيتس | » » 51 س وفيس وب

 : نيتاللاو قيرغالا نم نييتارغجلاو نيخرؤملا ءالؤم نع رظنا (ه)
 0. 1هرواعع : 56 طلقأماتعم] جعمعممطو هع قتعهطتقت 2 ”هلع



 لاو

 راثآلا ىلع ةشوقنملا رداصملا

 ش بوعلا دالب

 ءامدقلا هبتك امم اهريغ وأ ةيبرعلا بتكلا ىف سيل هنأ مدقت اميق تيار دق
 اهنم عمتجي ةقرفتم فتن ىه امناو « مالسالا لبق برعلا راتبي فاو باتك

 ىفيلغوربهلا طخلا لح لبق ميدقلا رصم خبرات نات امك 4 صقان خيرات

 طخلا لح ليق روشاو لباب خيرات ناك امكو «© هب ةشوقنتملا راثآلا ةءارمو

 رصع راثآ نع ةيمهأ لقت 1 امير راثآ برمعللو .٠ ىتيفسالا وأ ىرامسلملا

 ةيريمح شوقن اهيلع « امهريغو زاجحلاو نميلا ىف لامرلا اهترمط دق .« لبابو
 ول « هريغ وأ ىطينلا ملقلاب ةبوتكم ةيمارآ شوقن وأ دنسلا ملقلاب ةبوتكم
 ىلجنا امك انسح ءالجنا ميدقلا برعلا خيرات ىلجنال اهسردو اهفشك حيفأ

 ىراحصلا كلت ىلا لوصولا نكلو .٠ روشاو ليات حيراتو ةنعارفلا خيرات

 مل ابروأ لهأ نم ةريغلاو ةمهلا ىوذ نأ ىلع © رطخ هيفو قاش ةلحاقلا

 خيرات ركذن كلذ حاضيالو . اهنوف رعي نانويلا الو برعلا نكي مل لودو كولم

 نميلاب بونجلا راثآ : نيمسق ىلا اهيق مالكلا مسقنو راثآلا كلت نع بيقنتلا

 ماشلا فراشمو زاجحلا ىف لامشلا راثآو ©« تومزضحو

 تومرضحو نميلآ راثك

 طساوا نم ناملألل برعلا دالب فاشتكالا قيرط حتف ىف ربكالا لضفلا

 ىلا مهراقسأ ىف جنرفالا نأ كلذ ىف بيسلا ناكو . رشع نماثلا- نرقلا

 ءىطاوش لها هلقانتي ام اوعمس © رصمو رمحالا رحبلا قيرط نع دئهلا
 اهيلعو + مساقبلا كلت لامر ىف ةنوفدملا ةينبالا راثآ نع تومرضحو نميلأ

 كلذ قيقحت هل رطخ نم لوأو . اهتءارق برعلا الو دوهيلا عطتسي مل ةباتك

 ةقيرع ةرسآ نم « سلاخيم: همسا ىناملا ملاع اهتءارقو راثآلا كلت ىف ثحبلاو

 ١/51 ةنس قوتو «© ١9/17 ةنس ىف دلو © توهاللاو ةفسلفلاو :ملعلا ىف
 « قئاقحلا نع ثحبلاو لقعلا ماكحأب لمعلاو ديلاقتلا فبن ىلا ليم هيف ناكو'

 ١/11 ةنس لقتناو . رظنلا لهأو ديلقتلا لها نيب ةلصوملا ةقلخلا هنودعيو

 هنكلو . ةتام ىتح كانه لظو « اهيف ةفسلفلل اذاتسا نيعنو نجننوج ىلإ

 هبرق دقو < ةيملعلا ةرهشلا نم هزاح امي كلامملا رئاسب قئالعلا ريثك ناك

 ىف ةياتعلا ريثك ناكو . « سراف » ةبتر ديوسلا كلم هحنمف ءارمألاو كول

 ' «؟ نميلا دالب نع ىساثلا هلقاتتب ام ةعماسم غليق « ةاروتلا راثآ نع ثحبلا

 ةنح] ليكبشت ء 1١1/55 ةنس كرامئادلا كلم سماخلا كيرديرف ىلع حرتقاف

 نم اهلكشف . اهليكشتب هرمأو هحارتقا باجاف « عاقبلا كلت دايترال بهذت
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 قيقحت ةلحرلا كلت ضرغ لعجو © رهوبين نتسراك ةسائرب ءاملع ةسمخ
 قرشلا تاداعو ةيفارغجلا ثيح نم « ةاروتلاب ةقلعتملا لئاسملا ضعب
 تلإز امو تناك ىتلإ ةلثيوآلا ضعبو « ةاروتلا ىف اهركذ دراولا تالوصحملاو

 : كلذ وحنو قرشلا ىلع دفن

 « ةيقرشلا تافللاب ملاع نقاه نوف ةذتاسالا نم ةنجللا تلكشت
 « دفقولا بيبط رمارك روتكدلاو ©« ىعيبطلا يراتلاب ملاع لاكسروفو

 رصمي اوجرعو ةناتسآلاق « ريمزأب اورمف © 191١ ةنس لوأ ىف نجاهنبوك

 اولظف مهسفنا ىلع اوفاخو « نميلا ميلقا داسف اودقتعاو نيقابلا ىلع كلذ
 ةنس رمارك مث < دنيافنروب قيرطلا كلذ ىف ىقوتف . ىابموب ىلا مهقيرط ىف
 .نميلا دالب ىف لاغيالا نم نكمتي ملف رهوبين الا قبي ملو « ىابموي ىف 6
 دالب نع هعمس وأ هدهاش ام هيف فصو اباتك هتلحر ىف بتك عجر املو

 ثحبب باتك لوآ وهو 04 ابروأ تاغل مظعم ىلا لقنو ةرم ريغ عبط © برعلا

 ةقادحو رافظ ئتنيدم نأ » : هلاق ام ةلمج نمو « ءامدقلا برعلا راثآ ىف
 (#ع) « اهتءارق ىلع برعلا الو دوهيلا ردقب ال شوقن امهْيف

 ةيمحلا تذخأو « نميلا ةباتك. لحب نيق رشتسملا لامآ تقلعتف « ةيفيلغوريهلا
 امب اًنيضتسم © .١4١ ةنس نميلا ىلأ رفامسف نستز ىناملالا قرشتسلا

 خسن شوقن ةئالث ىلع رافظ ىف رثع هنكلو ةفادح ىف دجب ملف « رهوبين هلاق

 ءاملعلا دهتسي مل لقنلا ىف هعرستل ارظنو « اهنم نينثا ريغ خسن عطتس
 نورفاسملا زيلجنالا طابضلا حبصأف « ةلحرلا لها ىف كلذ عاشو . هبعت نم
 طباض رثمف « اهراثآ ىف اوثحب نميلا ءىطاوشب مهئفس ترم اذا دنهلا ىلا
 ةعلق اباقب نم رخص ىف ةيريمح ضشوقن ىلع 1884 ةنس دتسلو همسا مهنم
 لك هيف اوبهذف سشقنلا كلذ ةءارقب ءاملعلا متهاو 4« بارغ نصح اهل لاقي
 ماوعأ دعب الا هتءارق اوطيضي ملو © بهذم

 اهيف ناك ىتلا برأم بئارخ نم ةلومحم اهنا هل ليق شوقت ةعضن“ءاعنص
 ةيمهأ ال امم عطقلا هذه لاثمأ ىلع ءالؤه ريغ فقوو «© روهشلا دسلا

 صيممم 1!1ةطاتطعب 2تموعطءدعطععتطاتصع دهعط مجهطتعم نمل مصومعل ا #( 
 نسل ةعوملعم ةهعد0لعجط» 10عوعصطقتم ا 1772-1838 2 0.
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 | مث زيلجنالا مث ناملالا نميلا راثآ نع بيقنتلاب ءىدابلاف . اهل ىربت
 مدقأ نم لوأو . ارمث رثكاو الاجم عسوأ مهتمدخ تناكو « نييسنرفلا رود

 اشقن ت1 دعمو داعو © 1867 ةتس نميلأ طساوأ قرتخا « ونرا كلذ ىلع

 ايلديص ونرا ناكو . نسيفلب مرحو برأمو ةسرخلاو ءاعنص راثآ نع اهلغن

 راشأف « ةدجب اسنرف لصنق لئسرف ويسملاب ةفرعم هلو « ءاعنص مامال
 اهرابخأب سانلا ثدحت» ىتلا ©« برأم راثآ فاشتكال بهذي نأ هيلع لثسرف

 رهظا ةلفاق بحطصاو .هعاطأق © ىربكلا نميلا ةكلمم مصاوع نم ىهو
 فوخلا نم باذعلا رم ةلحرلا كلت ىف ىساقف « ةنكسملاو رقفلا اهلاجرا

 ىف اوفلتخاو هوشفتسا مث © هب ةقاط ال ام هنوفلك آوناك مهنأل ©« بعتلاو

 لمفي ناكف © اهعبطب وأ شوقنلا اهيف ْخسني ةصرف هل اوكرتب ملو هتيهام

 بهد دمرب بيصأف ةينيع ىف ميلقالا رثأ دقو ٠ لتقلا رطخ تحت ارس كلذ

 ةهقفبدص ىلا هخست دق ناك ام لسرأف © ىمعأ ءاعتص ىلا داعف © هرصيب

 ةدع ىف ةيويسآلا ةلجملاب اهشوقنو ةلحرلا كلت رابخأ ترشن دقو . لتسرق

 نم لوأ وهو © برأم دس ةطيرخ ءازجالا هله ضعب ىو . اهنم ءارحأ

 ,ىف نحن ىتلا ونرأ شوقن لح دقو ٠ دسلا كلذ راثآ ةدهاشم نم ناكمت

 (») ١856 ةنس ريهشلا ردنايسوا قرشتسملا اهددص

 نيد

 تلكشتف اهنم هولح امب اوفتكب مل مهنكلو ©« مهدنع شوقنلا ترئاكتو

 نيوكت اهفادهأ نم تلعجو ةيماسلا راثآلا ةيعمج ليبسلا اذه ىف لمعلل

 لاسراب نسراي ىف فرامملا ريزو متهاو « ةيماسلا شوقنلل عومجم ١)

 ونرأ هيف ىشم ىذلا قيرطلا ىف « م 1816 ةنس ىفيلاه فسوي قرشتسملا
 لظحلا ءوسأا اهرثكأ « امقلن 8 هعمو عجرو برأم غلب ىتح راسف « هلبق

 اهلقنل ىفيلاه رطضا امناو ٠ اهتيمهأ نم كلذ للقف ةيناربع فرحأب لوقنم

 01 ل رولا روما كو ل 0 ل ا و

 راهظاب لاتحا وأ داقرلاب رهاظت هلقن داراو اشقن ىار اذا ناكو . مسرب وأ

 هير ركل ل ف رطل جك كا ا
 اهنوف رعي نويفارغجلا نكي ملو © ىنامورلا حتافلا سولاغ سويلا اهب رم ىتنا

 ىلا فرحا نو لخفراو ٠ مهنم اهبرق عم مهسفنأ ءاعنص لهأ اهفرعب الو

 نيب نانويلا اهركذ ىتلا نيينيعملا ةلود ةمصاع « نيعم » فشتكاو « نارجن

 ىف ارقو . اهريخ ليصغفت ىقتأيسو © اهنوق رعبال برعلاو © نميلا لود

 دومممال متصقتنل : 8ماهاتم» لئنم 7037 ةيجع ذ ةكدمعا قهصسمف 3هنعسمل مقثه-
 انوانع 1848-1874
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 مهدالبو مهتهلآو نميلا كولم نم ريفغ ددع ءامسسا اهفشتكا ىتلا شوقنلا

 ٠ 2 (»#“) لبق نم اقورعم نكي مل مهلئابقو

 طساوأ داترا دقق رزالح دراودأ راثآلا هذه ةمدخ ىق ءانع مه رثكأو 6 قرشلا

 اهئطو ىجنترفإ ثلاث وهو « اهسسفن برأم ىلا اهضعب ىف لصو ارارم نميلا
 © اهريغ نمو اهلئم ىشقن فلأ وحل هعم لقت دكو 8 الاس داعو اهراثآ دقفتو

 هحالصاو برأم فس ءانب ركذب ىخيرات اهضعب ةيمهالا ةءباغ ىف شوقن اهنيب

 دالب خيرات ىف اباتك فلأو . ليلقلا الآ اهنم رشني ملو « كلذ ريغ اهضعبو
 مسقلا وهو ىناثلا ءزجلا الا هتم رشنب مل « اهتيقارفجو ةميدقلا برعلا

 شوقنلا رئاس ىلع عالطالل ميظع قوش ىف سانلاو © 189. ةنس قارغخلا

 ةستيخلا نع ىرخآ ايتك فلا هنا ىلع . هباتك نم ىخيراتلا مسقلا ىلعو

 (دعدإب) سردو ثحب اهلك اهريغو
 + قيرطلا ىف اوتامق ةئثالثلا ءالّؤه رمغ ةعامج برأم ىلا لوصولا لواحو

 ؟دداترا نيذلا زيلجنالا نمو ٠ )ع( ىواسمنلا رجنالو 34 ىبسرفلا ريوه مهند

 < ةماه اراتآ توم رشح ف هقستتك © تلد رودويث برعلا هريزج ىبونح

 (؟ هريغو سيره كلذكو

 اهضعب ©« نميلا راثآ نم ريبك دنع نآلا اهيتاكمو ايروأ فحاتم ىفق'

 مسرلاب لوقنم اهضعبو © راجحأ وأ حاولا ىق زنوربلا وأ رجحلا ىلع شوقنم
 ةيقرشلا تالجملا ىف ريبك بناج اهتم رشن « نيفلأ ىلع اهددع ديزي عبطلا وأ

 ردنايسوأ اهلح ىف اولغتشا نيذلا رهشأو « ةئزيلجنالاو ةيسنرفلاو ةيناملالا

 باتك ريخالا اذهلو . لموهو جروبنريدو رزالجو رلومو نامترومو ىفيلاهو

 اهتءارقو اهفرصو ( ةيريمحلا ) ةيأبسلاو ةينيعملا ةغللا وحن ىف ةيناملالا ةغللاب
 ةدئافلا ليزج

 برعلا ةريزج ىلامش راثآ

 مامتها ثيح نم © بونجلا ظح لثم هباصأ دقف برعلا ةريزحىلامش امأ

ب ىلع اوفقوو «© ةماه راثآ ىلع هيف اورثعف « هدايتراب نيق مدس أ
 ةلود اباق

 « ريثك ركذ نانويلا خيرات ىف اهلو . اًئيش اهنع برعلا فرعيال ىتلا طابنالا

 3 هقعوط 13316 10هردهع. ةقصق .18ان116 نص 0ع 1ع 50عمماغ 36 15 عذووتموح (د)

 مطتع 1873 مغ 87.

 هس م0001 8117 ةنصع متم ةمعطقم10عأودع ققسع 14 صمد, لقصف ل2
 ةهقرتع 6 جما. 23 4

 ةتتاتقمس# ]قمع متسع هممعط ةلمستم زد ةلن ا عزطاتس عمد 0عد* 7050 عطعمزو- (ك؟)

 انهعطعم دمعات هعطقكأ (2علقعم 06» فلا ععدععأمعم تعاطصسع) 5ءععانص 8
 اتا 2

 المعول. 85. ةعأا مسصطأو (9 1آنانقمقا14 35 )١(



 فض

 ةئيدم ارطب رانآ ىلع ةريثك اشوقن اهنم اودجو ةيطبنلاب فرعت اهتباتكو
 العلا ىف اوفشتكاو . ( حلاص نئاده ) دومث ةنيدم رجحلا راثآو طابنالا
 ضعب عم ( ىريمحلا طخلا ) دنسملاب شوقن اهيلع اراثآ امهريغو ناروحو
 ليج ىف ةيوفصلا راثآلا اهنم « اهيلع اوحلطصا ءامسأب هومسف ريقتلا
 امم اهريغو رمدت راثآ نع الضف ةيدومثلاو ةينايحللاو © ناروحب افصلا
 هناكم ىف هليصفت ىتأايس

 اوأرق وأ هراثآ اوفشتكا وأ برعلا دالب ىلامش اوداترا نيذلا رهشاو
 © هحوفو © فارحلبو 3 نياتشزتوو 4 ماهارجو 2« تراهكروب هشروفن

 « ىفيلاه نع الضفق «© وسودو « تنلبو « نتبوأو © ىتودو © نتنداوو

 اولعهتسشا نيذلا نم مهريغو.« جروبنريدو ©« لموهو « نمتيلو «© رلومو

 برعلا ةريزج لامش ىف مهريغو ءالؤه اهغشتكا ىتلا راثآلاو . نميلا .لاوحأي

 ىمارآ رخآلا ضعبلاو © ىقينيف اهضعب « ةيماس ىه امناو ةيبرع تسيل
 « ارطب ىتو « ءاميتو « ىلرجنزو © باومو «.ةيقينيف ىف اهيلع اورثع
 رمدتو 4 ىرصبو © اقصلاو © رجحلاو 2 ءالعلاو

 نرقلا اهخبرات زواجت ال نكامالا هذه ىف اهوفشتكا ىتلا شوقنلا مدقأو

 مالقأب ةبوتكم ىهو . هدعب ثلاثلا نرقلا ىف اهثدحأو « داليملا لبق عسأاتلا

 ١ دئسملاو ©« ىرمدتلاو © ىطبتلاو © ىمارآلاو « ىقينيفلا اهرهشأ « ةفلتمم

 ىلع خيراتلا تدافأ املق © ةينيد وأ ةيتقو ةيلحم رابخأ وأ ةيعدأ اهرثكاو

 ىتلا ةهلآلا وأ داوقلا وأ كوللا ضعب ءامسأ دورو ثيح نم الا هلامحا١

 بتكلا ىف ةنودملا .ثداوحلا قيقحت ىلع دعاسق

 ةلف ىلع  برمعلا دالب ىف ةشوقنملا راثآلا نم هوفشتكا ام نا ةلمجلابو

 ىنانويلا الو ىبرعلا خيراتلا اهركذب مل ثداوح »د

 برمثا دالب جراخ ةشوقنلا رداصلا

 ىلا ردابتي دقو © ةيقينيفو © رصمو © روشاو «© لباب راثآ اهب ديرنو

 ىف اوفقو مهنكلو © مهخيراتو برعلا لاوحأ نع ةديعب راثآلا هذه نأ نهذلا
 خيرات نع اريثك اهنم اودافتسا © ىرامسملا فرحلاب شوقن ىلع لباب راثآ
 الو برعلا هركذي ,ل امم ؛© ةدئابلا برعلا وأ ةقلامعلا دهع ىلع ميدقلا برعلآ

 ٠ اهريغ وأ زانوحلا وأ نميلاب برعلا دالب شوقن ىف هودجو الو نانويلا

 سوسورب هركذ ام ديبأت ىلع روشاو لباب راثآ ةءارق نم الثم اوادتساف
 فلالا ىف نورق ةعضب لباب تلوت ةيبرع ةلود مايق نم لودلا كلت خرٌوم
 كلذ وحن رصم ىلع ةقلامعلا ةدايس تدبأ رصم راثآو . داليملا لبق ثلاثلا

 نيبرصملا حاستكا نم ناك امع الصضق .٠ هناكم ىف هلصفنس ام ىلع نمزل؟

 نيدلبلإ كنيذ نع ءالّؤه ةدايس باهذ دعب برعلا دالبلا نييروشالاو
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 .صيخمت .اعب برعلا هبتك ام ىلع باتكلا اذه فيلأت ىف انلوع دقف

 امو الامشو ابوئح برعلا دالب ىف ش وقنلا ةءارق نم راثآلا ءاملع هجرختسأ

 مل - 4 15.8 ) ماعلا اذه ىلا رصمو روشأو لباب راثآآ نم هوجرختسا

 وأ ةيسنرفلا وأ ةيزيلجتالا وأ ةيبرعلاب « كلذ نم ءىش ىف تحبي اباتك كرتن
 .هقيلأت ىف اهب انعتسا ىتلا بتكلا مهأ هذهو « هانمهفتو هانعلاط الا ةيناملالا

 : ةيدجبالا رابتعاب اهبيترتو اهتاغفل بسحب اهركذن باتكلا اذه

 ةيبرعلا بتكلا  الوأ

 باتكلا مسآ

 اءزج ؟. «2 ىناغألا

 كولملا ىنس خيرات

 ج 11 © هلولملاو ممأالا »

 ىبوقعيلا »
 ج ؟ « ةيوبنلا ةريسلا
 برعلا ةريزج ةفص

 ءارعشلا تاقبط

 جال ءريخلا د ادتملا ناويدو ريعلا

 ءازجا #” « ديرفلا هقمعلا

 اءزجب 1؟ © لماكلا

 2غ

 قاقتشالا بانك
 ج 6 « خيراتلاو ىتبلا »

 فرامملا »

 فراعلا فئاطا

 هيلل رشبلا رابخأ ىق رصتخملا

 نآرج « بهذلا جورم

  اعضنو كرتثشلا

 ءارجا 5 © نادلبلا مجلسا

 رتآزج « مجمتسا .ام مجعل

 برعلا لئابق ىف برآلا ةياهن
 ١ يستؤدورلا

 هفل لم مسا
 توج سمسسو ب سصصسسسلا

 ىناهنصألا جرغلا ىبأ
 ىناهنصألا ةزمح
 ىريطلا

 ىبوقعيلا حضاو نبا

 ماشه نبا
 ىنادمهلا دمحم وبأ

 ةييتق نبا
 نودلخ نبا

 هبر دبع نبا
 رثثآلا نبا
 درمملا

 فيرد نبآ
 ىخلبلا

 ةبيتق نبا
 يبلاعثلا

 ءادغلا قبأ

 ىدومسلا

 ىدمحتا توقاي

 ىومحلا .توقاي
 ىركبلا
 ىدنشقلقلا

 ستودوريه

 هدلسو هعبط ناكم
 يسم عبس

 114 قالوب

 144 كاسسبيلا
 امهم نبل

 اع نديل
 15١ه قالو

 اين نديل

 كب نديل
 185 قالوب
 6 رصع

 نا «

 نك 2«

 لم نحئتوح

 1 نولاش
 172٠ رصف

 ل نيف
 1ذم6 ةيئيطنطسقلا

 1 رصم

 لق نجنتوج
 ل كسبيلا

 انف نحئتوج

 طخ

 ا1خلا/ تورب

 مالسالا لبق هبرملا  ؟

١» 

 لا
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 ةيزيلجنالا بتكلا ل ايناثا
 ره
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 8وطزت] هدتمس 125مع01 60ه, 701. 0 1205
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 ةيسنرفغلا بنكلا ب اثلاغ

 4نه8110, طاقط 3ع 18 ةنوتتع هغ 0عااج 71116 06 ةلهمعط
 ل. نع طع ةغتعر 10  طدنقتك 4

 قفحعصمتتل, 8عاهاتمو» لانس 7018هيع 5 1مهمعط, ل في عقتطصوع 562
 27 طوصقكر 18ه
 لعموم 115هز2ع 3ع 1'عمتاتعع ةهمف ةصاغتوانأأاع » م01
 >  لنفعوطأع دموسغ 180هطعسعت 0:32:88 165 ةمكهتتمانمصفص > 1585
 ]عود معمر 1ةنقامأعع 0ع 1قمعمع, + م41
 12نمودمتتل, ا65 قعوطعو هو عربعتم ةكوسأ 1"آه]هتتلب 0 0
 آانجولم اص 11162هأام1ع ان 3 ١
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 - طكدوهأن ةهتتتع ةع5 1مهقععتمفمص»و 1 5858+ ' :
 1. ها 7ع 85, 2[. 239711, وتتفق 1841-51

 دي

 لونها ةمقأقك1 0116, 22111516111858 57011112 68, 0 1822-07

 [اهطواتتأا, رع ©2256 دصنسممع ةهصق 11 مماعتع 2653, 0 1305
 اعدم عصمسمسأ طلقستتعا 0ع 85315:'1غ0هز2ع ذم كعممع 0ع 05'1 عطار

 3 مآ. 0 1569
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 ةينلئألا هيتكلا ب” اعبار

 عادت, طلع ؟ةصلعبمع 0ع ةهطوعتقعا عد 17011 واصمسمع

186 1-3-0 .22 
 عممقماععمو مدلمأامم نهق توعد 1ةهمنصتنعب 1
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 77 كصقت, 2
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 م هنةقعهطتقعءعطع 4مل ععاتسعا» ذط طاتصاطتقأمسقءطعم
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 ةلتو1] ومد, 21ع ةهلاوممطتةعطع طلكمصسةععأت عزمد اتت 0
 ةكتفمتهعطع 1طءع]ن علمت تمم اممم طاتخعب 4

 210610ءاعع, 1ع 0طقودممسن ةعطع 1"نرمهأعط ةسق ةعص اهاتقع هه 8,
 طمصساتم, 18557
 طماطمغعأم, 016- 12جدقفأتع عم ةمطصت لعد ذ2 فلطتتتقب 0 1551
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 آ9ءلطختت قعد, 16516ع فهقهطتق ءطعد 128163062 (1130ب طمععاتسب
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 منام طعاخاأ آنهع ا. 11. معا. طعتتس, 1845-7

 تعجل ْ

 اذه نم ىخيراتلا مسقلا ففيلأت ىت اهب انعتسا ىتلا بتكلا مها هذه
 ةيخيراتلا ىربكلا مجاعملاو تاعوسوملا نم هيلا انعجر امع الضف « باتكلا
 ٍ اهريغو ةيرثالاو

 ركذب ابلاغ ىفتكتو « رداصملا هذه ضعب ىلا تاحفصلا ليذ ىف يشتسو
 ١ ركذنف هفلوم ةرهش ىلع ابلاغ باتكلا مسا ناك اذا الا فلولا مسا
 رخآلانع اهدحأ زيمب ام همسأ بناجب انركذ باتكريغ هل ناك اذاو 6< باتكاا

 بهذ ام فلاخ امير © باتكلا اذه ىف هانطسب لكش ىلع مالسالا لبق برعلا
 صوصنلا ةلقل ميدقلا خيراتلا ىف اميس الو ء لاوحالا ضعب ىف اناوس هيلا

 نم نوثحايلا انداز ىتمو ©« سايقلاو جاتنتسالا ىلع انلومف « ةحبرصلا
 خيراتلا اذه دادزي 34 روشضشاو 4 ليابو 2 برعلا دالب راثآ جارختسا

 ء هوفثك امم اريثك رثكأ راثآلا كلت نم لامرلا تحت ىقابلا نآل .. احوضو

 ةيدوالا ىلا لامرلا فذقت ىتلا برعلا ةريزج ىف ةيفاسلا ريصاعألا ةرثك

 انيلا لصو ام لكو . الوهس اهلعجمت ىتح ماوعالا ىلاوتب اهيف مكارشتف
 اهطفت مل ىتلا ممقلا ىلع ارهاظ هودجو دالبلا كلت ضاقنا نم هريخ
 نوك دكو ..؟ ةيدوالاو لوهسلا ق امع اوبقن اذا كلوق امق .. ريصاعالا

 (»©) هنيح ىف حلصيق هيلآ انبهذ ام ضعبل اضقان هنوفشتكي ام

عجاارملا نم كلذ دعب رهظ ام فيضنس (#)
 ةعيطلا هذه نم هعشضاروم ق 



 اهدونح

 : ةعبرآ ةيعيبطلا اهدودحف © طقف مهتريزج برعلا دالبب ديرأ اذا

 نيرحبلاف نامع ءىطاوش نم سراف جيلخب بونجلا ىف اديب ىلامش ىقرش
 ىبرغو © ايروس ىلاعأ ىلا تارفلا لوط ىلع مث ةلجدو تآرفلا بصم ىلإ

 ىف رشو « ةبقعلا جيلخ ىلا نيطسلفو ايروس ىقرش تارفلا نم دتمي ىلامس
 رحب وه ىبرغ ىبونجو © بدنملا باي ىلأ رمحالا رحبلا لوط ىلع نئبونج
 نامع ءىطاوش ىلا رحشلاو تومرضحو نميلأ ءىطاوش ىلع برعلا.

 ( ايروسو نيطسلفو ءاتيس ةبرب مهتريزج ىف نولخدب اوناكف برعلا امأ
 وهو تارفلا ءىطاش ىلع لامشلا ىف نيرستك نم أدبت مهدنع اهدودحف

 بصي ىتح ايقرش ايونج هريسم ىف تارفلا عم دتميو « ىقرشلا اهدح سأر

 ىلع افيطم سراق جيلخ ءىطاش ىلع اهنمو « ةلبالاو ةرصيلا دنع رحبلا ىف

 ابرغ فطعنتي مث « نافعو نيطقو نيرحبلا فايسأو رجهو فيطقلاو ناوفس

 فطعنيو : ندع ىلا تومرضحو رحشلا ىلع برعلا رحب ءىطاوشب اييونج

 ىلا ةيار لحاسو ةليآ جيلخ ىلا رمحالا رحبلا ءىطاوش ىلع ايبرغ الامش

 نيطسلف ءىطاوش ىلع هيف ريسيو « مورلا رحب ىلأ اهنمو (سيوسلا) مزلقتا

 . ادب ثيح نيرسنق ىلا توربو ندرالاو نالقسع لحاوسب رميق ايبروسو

 برقأ كلذو « ايروسو نيطسلفو انيس ةريزوج هبش ىلعلمتشت مهدنعيهف
 ةيلاع الابجوأ ارحبأ وأ ارهنانوكت نا دودحلاف لصالانالىعيبطلا ديدحتتلا يلا

 ىلع برعلا اهنكسي ناك ىتل! دالبلا برغلا ةريزجب اندرا اذا اننا ىلع

 ىف تتناك دقف © لودلاو رصعالا فالتخاب فلتخت اهدودح ىرنف قالطالا

 ضعب نأل ©« ليثلا فافض ىلا ابرغ تارفلا فافض نم دتمت مدقلا نمرلا

 رحبلاو لينلا نيب ةيدابلا ىف اهمايخ برضت ةنعارفلا دهع ىلع تناك مهلئا
 مهدالب ىقرش وه ام لك نوربتعي نامزلا ميدق نم نويرصملا ناكو . رمحالا
 ىفتكنو .ىليام ىف هتيبتسام ىلع برعلا اهنكسي ةدحاو ادالب لباب دودح ىلا

 برعلا رحبف سراق جيلخف نيرسنق نم تارفلا ىهو « ةفورعلا دودحلاب نا

 تارقلا ىلا ايروسو نيطسلف دودحف ةبقعلا جيلخف رمحالا رحشاغ

 اهماسقأ
 هم سس

  اميدق اهنومسقي اوناكف © رصعالا فالتخاب اضبآ اهماسقأ تقلتخاو



 الكول

 . بوئملا ق ةرضاحلاو لامشلا ىق ةيدابلا ىلا اهميلاقأ عئابط رابشعاب

 .ىل؟ ماشلا فراشع نم« ةزيرخلا كلت نم ىلامشلا مسعلا لمشت ةيدابلاو

 اهيفو 4 برعلا ةريزح رئاس لمش ىبونجلا مسقغلاو 5 زاجحلاو دجن دود

 بس نيمسقلا نيذه ىلا نانويلا فاضأ مث . اهرغو نميلاو دجنو زاجحلا

 متهطتو 2ءاعوه ةب رخصلا برعلا دالبوأ  ةيرجحلا ةيبرعلا هومس اثلاث امسق

 دنع برعلا دالب تحبيصأف « نيطسلف ىبونجح ىسوم ىداو ىف ارطب ىلا ةبسد

 .ةنوطنع 2ءاموةب رخصلا برعلا دالب ةيدابلا : ماسقأ ةثالثىذولقلا سس وميلطب
 ةديعسلا برملا دالبو ©« فققهطلنه 26856ماه ةبوارحصلا برعلا دالبو:
 عاميت © دهعلا كلذ ىف اهندم نم س وميلطب هركذ اممو . فتدطأو 8'ءانع

 « ةيدابلا ىن اهريغو ( ناروح ) اناروأو ( لدنجلا ةمود ) ةتامودو ةليوحو

 .« ةيرجحلا ةيبرعلا ىف اهريغو ازيلو عرذأو نامعو شرجو ىرصبو ارطبو

 .ةديعسلا ةيبرعلا ىف اهريغو رجحلاو نامعو تومرضحو رافظو برأمو أبسو
 ,لظو ب برعلا هفرعب مل ام اهنمو © ممالاو لئابقلا ءامسأ نم هركذ ام ريغ

 ديعب ريغ دهع ىلا ابروأ ىف ايعرم سوميلطب ميسقعت

 « برعلا ةريزج لابج مظعأ وهو ةارسلا لبج مهدنع اهميسقت ساسأو
 -ةيداب فارطأ ىلا المث دتمتو نميلا ىف أدبت لايج ةلسلس نع ةرابع

 بس ىبرغلاف . ىقرشو ىبرغ : نيرطش ىلا برعلا ةريزج مسقتف « ماشلا
 رحبلا ءىطاش ىلا لصي ىتح لبجلا كلذ حفس نم ردحنب ب امهرغصأ وهو
 .ىفرشلا مسقلاو 5 ةماهت وأ روفلا هوملسف ارئاغ وأ اطباه راص دكو «© رمحالا

 قارمعلا فارطأ ىلا ةليوط ةقفاسم هعافترا ىلع وهو افرش دتمي 2 امهربكا

 ةماهت نيب لصافقلا لبخلا اومسو .٠ بسلا كلذل ادجت هومسف 4 ةوامسلاو

 :هل ىهتنت ام اولعحو . ىرقلاو نداملا اهللختت لابج وهو « زاجحلا )» دحنو

 .نامعو نيرحبلاو ةماميلأ دالب سراف جيلخ ىلا لصي ىتح قرشلا ىف دجن

 زاححلا ءارو ىبوتحلا مسقلا اآومسو 35 ضورعلا اهتومسيو 4 اهالاو امو

 رحشلاو تومرضحو نميلا دالب دحتو

 5 ىريك ماسقأ ةسمخ ىلا رابتعالا اذهب مسقت برعلا ةريزجف
 .ىلا مسسقب اهتم لكو . نميلأاو 6 ضورعلاو © دجنو « ةماهتو « زاجحلا

 زاجحلاف :* لودلآو رصعالا فالتخاب اهدودحو اهؤامسأ تفلتخا ماسقأ

 .نميلاو . 0 عبتيو ةدجو فئاطلاو برعلا ةريزح ىلامش لك لمش

 :ةهندم رهشأو اهتم رحشلاو تومرضح نودعتو بونجلل دالب مظعم لمشد

 ةهدحاو  هفيلاخ ىلا نميلا مسسقتو . امهرغو ةوبشو ءعاعتص نآلا

 اهخيراك ءانثا ىف كلذ ىلا دوعلتسو ب فقالخم



 تجمررعلا

 ,ماشلاو قارعلاو برعلا ةريزج ناكس اندرأ مويلا « برعلا » انلق اذا
 .ناكس برمعلاب داري ناكف مالسالا لبق امأ 6 برغملاو نادوسلاو رصمو
 .نادلكلاو نايرسلا نم اوناك ماشلاو قارعلا لها نآل ©« طقف برمعلا ةهريزجح

 .نم برفملا لهأو © طابقالا نم رصم لهاو « نانويلاو دوهيلاو طابنألاو

 ٠ مهريغو جونزلاو ةبونلا نم نادوسلا لهاو «© لادنولاو ناثويلاو ريربلا
 .بلغو دالبلا هذه اونطوت ضرالا ىف برعلا رشتناو مالسالا رهظ املف
 ايرع اومسف اهلهأ ةنسلا ىلع مهناسل

 . نييقيئيغلاو نييروشالاو ةنعارفلا دهع ىلع ب. ميدقلا خيراتلا ىف امأ

 برعلا ةريزح نم ىلامشلا مسقلا ىف ةيدابلا لهأ برعلاب نوديري اوناكف
 .ى لينلاو قرشلا ىف تارفلا نيب ةدتمملا ةعقبلا ىف « ليثلا ىداو ىقرشو

 "امو انيس ةريزج هيشو ماشلاو قارعلا ةبداب اهيف لخدبو © )١( برغلا
 رحبلاو لينلا نيب رصمب ةيقرشلا ةيدابلاو اتلدلا ىقرش نم اهب لصتي
 .دالبو برغلا ىف ايبيل نيب ىعيبطلا لصافلا وه لينلا ىداو ناكو . رمحالا

 لينلا دحب ىذلا ىقرشلا لبجلا نومسي نويرصملا ناكو . قرشلا ىف برعلا

 'ايبيل لبج ىبرفلا لبجلا نومسيو « برعلا دالب وأ برعلا لبج قرشلا ىف

 -6 ةيداب وأ « ودب » ظفل فدارب ناك ميدقلا خيراتلا ف « برع » ظفلو

 ىداوىف «ةبارعلا» ةيب رعلاىف اهلداقي ةيماسلات اغللا ىف ظفللا ىنعموهو انمايأ ىف

 اوناك برعلا نا ىلع ٠ اهل درفم الو ةصاخ ةيدابلا ناكس بارعالاو . ىسوم

 :اوماقاو اميدق برعلا لئابق ضعب رضحت الو () « ةبرع » مهتريزج نومسب
 .اف اروصحم « برعلا » ظفل دعب مل « اهريغو ناروحو زاجحلاو نميلا ندم ىق

 نيب زيمت تاملك ىلأ اورطضاف © هامسسم عونت امك هانعم عونتف © 6« ودللا »

 ..ةيدابلا لعال « ودبلا » و ناملا لهاأل « رضحلا ١» لفل أولمعتساف « نيلاحلا

 .ىبارعأ مهلوق لثم ىف الا نآلا ةوادبلا ىنعم نم « برعلا » ظفلل قبب ماو

 .ضعب اوركذ اذا داليملا خيرات ىلا ( ابس ةلود ) نوبأبسلا ناكو . مدقت_امك

 .كئلوأ ناكد . « اهبارعاو ةينالفلا ةليبقلا » : اولاق اهودبو رضحلا لئابق

 ,ىلا نومسقي برعلا ةريزح ىلامش ىف ةيدابلا كلت ناكس ودبلا وأ برعلا
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 ةدعبو مالسالا ليق اهلاح ناك امك © رئاشغو نوطبو لئابق-

 نميلاو ةشحلا نولعجيف ( ةشبحلا ) ايبويثأ نم هنودعي ءامدقلا نانويلأ“ ناكف « ريحالا رحبلاو سراف جيلخ نيب « برعلا ةريزج ىبونج امأ
 هناكسو )١( « ايسآ ايبويثأ » هنومسب ادحاو يلق سراف جيلخ فافضو
 مه ريغو نيينيعملاو نيب ريمحلاو نيبأبسلاك اهب ةصاخ ءامسأب ف رعت لئابتو ممآ

 ىتأيس امك

 . ام ركذ مدعت ىتلا ةثالثلا اهماسقأ ىلا اي دالب مسأ 0

 ٌقالطاب « ًابرع لامجالاىلع اهلها اومسو ماسقأ ةسمخ ىلا برعلا اهمسق مث"
 ايسآ ةراق ىلع « ايسآ » طظفل نويفارغجلا قلطأ امك © لكلا ىلع ءرجلا“
 ىلع ايقيرفا اوقلطأو © ىرفصلا ايس؟ نانويلا دهع ىلع اهب نوديرب اوناكو.
 قلطأ ببسلا اذه سفنلو . طقف ىلامشلا اهئزج مسا تناكو اهلك ةراقلا-

 9 مسأ وهو عرومعو نيساراس ظفل برعلا ةريزج لعأ ىلع نانويلا
 كلت نأل « نييقرشلا » نم ةتوحنم اهنأ مهضعب نظب ةريزجلا ىلاعأ ناكس نم

 دنع برعلأ ف رعب اضبآ كلذلو (؟ ةارسلا لبح ىقرش ىف ميقت تناك ةليبقلا

 اذه ىلعو . مهلئابق ىدحا ءىيط ىلا ةبسن « ةباط » مساب نيينايرسلا

 0 فالتخاب فلتخت ءامسأب غويلا نويروسلا فرعيو . «كتارقلا» مه

 « نويبلحخلا مهنم اهيلأ حزت .نم مدقأ نآل « ةيبلح » ةناتسآلا ىف نومسي مهف

 » 0 » .رصم ىفو « توريب يق هوو وا هبل ا عم

 1 برقا اولا“
 ؟ نييماسلا دهم وه نياو

 ةيبرعلاب مهاغتت ىتلا بوعشلا اومسب نا رصعلا اذه. ىف نوخرؤملا حلطصا
 ةيروشالاو ةيقيئيقلاب مهاقتت تناكىتلاو  ةيشبحلاو ةيتايرسلاو ةيناربعلاو

 ىف ءاج ممألا هذه نآل « جون نب ماس ىلا ةيسسن «ةيماس ابوعش» ةيمارآلاو

 نأ ىف فالخ الو . ةيماسلا تاغللا مهتاغل اومسو « هلسف نم اهنأ ةاروتلا“
 هنومسب دحاو لصأ نم اهناو < اهبيكارتو اهظافلا ىف ةهباشتم تاغللا هذه
 «© ةيتيركسنسلا عورفوأ ةينيتاللا ةغللا عورف هباشنت امك« «ةيماسلا ةغللا»
 ناو « ةينيناللا ةغللا امهمأ ناتخأ ةيناسسالاو ةيلاطبالا نيتفللا نأ الثم لاقيف '
 ىف ةماعلا تافا نآ لاق امك « ةيتنركسنسلا امهمأ ناتخأ ةيدروالاو ةيسرافلا“

 قرشملا بومش تارباضح ىلع مهتراضح تبلغ ىآ (#© طهواتسومس», 1, 62 11)
 . 2 01386, 060. 11, 0 لف
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 هذهف . ىحصفلا ةيبرعلا ةمللا نهمأ تاوخأ زاجحلاو برعملاو رصمو ماشلا

 الف ةيماسلا تاغللا مآ امأ «© اهيلا اهتاتب در نكمد ةظوفحم لازت ال تاهمالا

 مهريغ معزو « ةيناربعلا اهنا ةغللا ةقسالف ضعب نظ دقو « نآلا اهل دوحو

 نيمختلا دح نع مهلاوقأ حجرخت الو © ةيلبابلا اهنأ مهريغو « ةيبرعلا اهنا

 ةليوط ثاحبأ كلذ ىف مهلو ©« ىلصالا نييماسلا نطوم ىف اضيا اوفلتخاو

 ىأر ١ لوالا نيئثا ىلا عجرت اهنا لامجالاب لاقيو . اهداربا نم ةدئاف ا
 « ضرالا ىف قرغت هنمو نيرهنلا نيب ام ىف ناسنالا دهم نأ ةاروتلا باحصأ

 ىف نويمارآلاو © .قارعلا ىف نويليابلاو نويروشالا نييماسلا نه قتشئاق
 4 نيطسلف ى نويناريعلاو 4 ايروس ءىطاوش لع نويعينيفلاو “ ماشنا

 كلذ تابثا َّق مهعجرمو .ةشبحلا قى نويبويتثالاو 2 برعلا ةريزج قف برعلاو

 )١( نوليلق الا رصعلا اذه ءاملعزم لوقلا اذه لوقب الو . ةاروتلا لاوقأ ىلا
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 تارق « اهقاقتشاو تاغللا رابتعاب كلذ ىف اورظنف نوقرشتسملا امأ

 اوبهذف ( ايقيرفا تاغل ) ةيماحلاو ةيماسلا تاغللا نيب ةهباشم مهنم ةفئاط

 اميلقأ مبرعلا دالي نم ةشبحلا برقل ارظنو, « ايقيرفا ىف نييماسلا دهم نا ىلإ

 تلاس بهذملا اذه باحصأ نمو © ةشبخلا نييماسلا دهم نأ آولاق ةفلو

 رلكتوو 6« ردن رشو ©« رجن ربس اهتمدعم قو  ىرخأا ةفئاط تبهذو ءرثرو

 ةريزج نييماسلا دهم نأ ىلا  ىزيلجنإلا ثيمس نستربورو نويناملالا

 4 ىف الخأ وأ ىعامتجا رخآلا ضعبلاو ىوغل اهضعد 4 ةهيحو ةلدآ كلذ

 ء دجن ىلا مانشلا ةيداب ىف دهملا كلذ آورصخ ىتخ كلذ ىف مهضعب فرطتو

 ةغللا ىلا اهتاوخأ برقأ ةيبرغعلا ةغللا نأ مهبهذم ةحص ىلع مهتلدآ نمو

 ةيبرع ىهو ةيودبلا ةايحلا راثآ ةيمارآلاو ةيتاربعلا ىف نأو « ةيلصالا ةيماسلا

 - ىلاطبالا قرشتسملا ىديوج ويزانجا اهميعز ىرخآ ةفئاط تبهذو

 ةيفارغج بابسأ ىلا هلاوقآ دنساو « تارفلا ىبونج ىق نييماسلا دهم نأ ىلا

 © ةشبحلا ىف نييماسلا لصأ نأ اولاقف ؛ ليبقلا اذه نم مهئارآ ىق نورخآ

 نمز لبق نميلا ىلا بدنملا باب زاقوب نم برعلا ةريزج ىلا اوريع مهنأو

 مث « نيرحبلاو دجنو زاجخلا ىلا نميلا نم.اولقتناو كانه اورئاكتو « خيراتلا

 ىلا ةفئاطو « ءامدقلا نوينيطسلفلا اهيفو نيطسلق ىلا مهثم ةفئاط تحزن

 عبث
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 ظكمعو. 8ع قمأ ةعدطأو 2 طسسدممقب 8 اكل

 تمستس, 10 5 4 فيز



 كت

 بلغف  ةيقيئيق ىلا ةفئاطو <« اورضحتو اوئدمت دقو ( لوغملا نسلج نم)

 نيطسلفو ةيقينيفو روشأو لباي لود ا!واشناو داليلا كلت ىلع نويماسلا
 « زاجحلا نم اوحزن نييناربعلا نأ بهذملا اذه باحصا ىريو ٠ اهريغو

 نودهشتسيو . ةيلبج دجنو, لابجلا اهانعم مارآ نال دجئ نم نييمارآلاو
 نم لصالا ىف نييقيئيفلا حوزت نع ستودوريه هركذ امب مهيأر ةحص ىلع

 مجملا جيلخ ءىطاش

 « ةضمافلا لئاسملا نم لازت ال نييماسلا دهم ةلأسم نأ لامجالاب لاقيو
 ةيبرعلا راثآلا نم هنوفشكي امب انقفراعم عستت ىتح اهكرت بجب ىتلا

 « ةيلصالا ةيماسلا ةغللا ىه ةدحاو ةغل اهقرفت دنع ملكتت تناك هنم تقرفت

 تدعابتو « ءاقترالا سومان ىضتقم ىلعو ميلاقالا بسح ةغللا كلت تريغت مث
 نم اهاوس نع اهزيمت صئاصخ ى كرتشت لازت الو اهبيكارتو اهظافلأ

 (»6) ةيناروطلاو ةيرآلا تافللا

 ةراضحلا ءانغ ةوادبلا
 ا ل لااا --085ثة 0| 314 اثثك7

 رهظيف . خيراتلا نمز ىلا تأنلو © خيراتلا لبق وه ام ىف ثحبلا عدنلق

 دعق «© نويلابلا مه اراثآ تقلخو هتنشدمت ىتلا ةيماسلا ممألا مدقأ نا انل

 .نويقينيفلا هيف حزن ىذلا نمزلا وهو )١( داليملا لبق ثلاثلا فلالا ىق !اوئدمت

 ةراضح دالي لباب تناكو . نظي ام ىلع (9 ايروس ىلا سراف جيلخ نم
 ,نويماسلا ماقأفق © () نويرموسلا اهناكسو لايجأب نيحلا كلذ لبق ندمتو

 ةمئاسلا ىلعزوشيعي لحو لئابق مهو « ماشلاو قارعلا ةيدابب اهيبرغ ىف الوأ
 ردص ىف ناسغو مل ونب ناك امكو © كانه مايالا هذه ودب لثم وزغلاو
 ناك امك « مهئادعأ ةبراحم مهب نوتكيعتس نويرموسلا ناكف . مالسالا

 فقدلثموي تناك ةيلغلا نآل ©« ةنساسقلاو نييمخللاب نوئيعتس مورلاو سرفلا

 هتاذلملا ىف سامغنالاو فرتلاو ءاخرلا ىلع ثعبت ةراضحلاو . ةيندبلا ةوقلل

 ىوقت ةوادبلاو . فعضلا ىلا لوؤتو ةوقلا كلت بهذتف ةحارلا ىلا نوكرلاو

 ندملا وأ ةراضحلا لها ناك كلذلف «© لالقتسالا ىلع سوفنلا ىب رتو نادنإلا

 تخاش اذا ىتح . دهج ىلا جاتحب اميف لابجلا وآ ةوادبلا لهأب نوئيعتس

 اوماقو « هوحن وأ حتفلاب نويلبجلا وأ ودبلا اهناريج اهفلخ ةرضحتملا ةلودلا

 مرهلا مهكردي نأ نوثبل ال مث . مهتنايدو اهلهأ تاداع اوسبتقاو اهماقم

 ةيدابلا لها نك . هقلخ ى هللا ةنس « ةيدابلا لها نم مهاوس مهفلخيف
 وأ

 « مهنم جوزتلاو مهنيب لوزتلاب اهلهأ نويحب : ندملل ءاذغلا ردصم لابجلا

 111 ص ١ ج « مالسالا ليق برعلا خيرات «ىلعداوج رظنأ « مهتيمست لصاوبرعلا نع عجز

 اهيلي امو 1١ه. ص ؟ ءزجلاو ردكصلا ىسقت رظنأ © نييماسلا دهم نعو ب اهيلي امو

 رفع, 143-135 0 0 هل ىسودوره ١) لدي 71200
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 ا ةكلهم ثندملا نأكو ٠ مهبوكرو مهئاذغل همداسلاو ةيشاملا مهل نوبريو

 اوئكريو اورضحتي نأ نوثبلي الق مهتفتاو مهطاشنب ودبلا اهيتأي : لوقعلاو

 نع فلي نعي ايوا ايف ءاذقلا كلذ بزيشأ دقو + ييتاتن + وعقب نم ىتأيف

 اين نان 6 ديملا ةذه] اروتم ف ىرجت اهت ةزواجما لاخلا لها نم نالا
 1 ق ةريخآلا ةضهنلا تلمأت اذاو « نانيل لما نم اهلزش نمب اهأوف ددحت

 (ديدإب) طيشنلا لبجلا كلذ لهأ نم مهرثكأ اهب نيمئاقلا تيار مانشلا

 نيب ام وأ قارعلاف  نآلا ىتح نامزلا ميدق نم ملاعلا نأش وه اذه
 لا مهو اهيوداج © اهردق .نوينار ظلا اهلرت .ءاخرو تصخب دالب روي رهقلا
 6 مهربخ اننصي مل ءاخرلا لهأ نم اهيف اوناك اموق اودراطف «© لابح وأ ةيداب

 ةباتك اوطبتتساو 6 عئارشو ةهلآ اوذختاو «© انسح اندمت اهيف اوأشنأو

 أورضحت لو مق داوقملا ىرامسملا لكشلا ىلا لايحالا ىلاوتب تلوحت ةيروسد

 5 ام ىلع مهوبلغو ةيدابلا نم نويماسلا مهءاج 2 ءاخرلا مهيلع بلشو

 اوحردت دقو ٠ اهوئسح وأ اهمف !اودازو مهعثارشو مهتهلا اوذدخأو ٠ مهيدبأ

 : ىتآلا بولسالا ىلع رضحتلاو بلغتلا
 نيب ةيدابلا ىف مهضعب ميخ دقو © برعلا ةريزج ىلاعأ ىف نويماسلا ناك

 ىلا اجيردت نوبرستي اوناك تارفلا برق مهنم نوميقملاف « ماشلاو قارعلا
 امم اهريغ وأ بورحلا ىت اهتلود مدخ كأنه مهنم رضحت نمف « ةرواجملا ندملا

 لهآ نومسي ندملا ناكس ناكو . اهلهأ ىف جمدنب مث ةيندب ةوق ىلا جاتحب
 مهثومسس نب رهتلا نيب ام لهأو <« لابجلا لهأ ىأ 0) «نييمآرآ» ةيدابلا كلمت

 مهمسأ وهو تارغلا ىبرغ ةعقاو مهدالب نأل 6 برغلا لهأ ىأ «ورومع»

 ىلا رضحو ودب نم تارقلا ىبرغ لهأ ورومعلاب داري دقو لباب ىف ميدقلا
 ةغللا ىف اضيأ اهائعمو ©« برع وأ « ىبيرع » مهومس مث ب (() طسوتكلا رحبلا

 ىأ « ىسرع تام» مهدالب نومسس اوناكو © « نويبرغلا » ةيلصالا ةيماسلا

 فل راص ةيداب ءارحص دالبلا كلت نأ امبو 4 برعلا دالب وأ نييبرغلا دالب
 ىف ىبارعالا اهنمو اسضيأ ةيدابلا ىلع لدي ةيماسلا تافللا ىف « برع »

 « وساش م أضيا ءامدقلا نويرصملا مهاممس ىنعملا اذهب ٠ مدقت امك ةسرعلا

 ىنايم امك ةيدابلا لهأ وأ ودبلا ىا

 مهدنعلامشلا نع نوريعب مهتاف © دهعلا اذهل رصم ىف ثدحام كلذ هبشيو

 هةطشتلاةيودبلا رصائنملاب ندملا ةينفت ىأ هي

 نبأ 0 دقو نارمملا ةرود ىف ةروهشلا نودلخ نبا ةبرظن انه فلؤلا عاتي اعد

 : ىه لوصفلا هذهو © ةمدقملا » نم ىبتاثلا ب ابلا نم ىلواآالا ةثالثلا ليوصفلا ق تنودلخ

 نأكل و. سيقع هللا قوجرلا قي ذا فو 6« ةيعيبط رضحلاو ودبلا لاييجأ نأ ىف »
 « ودبلاو ةيدايلا لطأ مدق

 «١الا-[١؟ ص | ح © تورب ةعبط « ةمدقملا » رظنا

 تمعن 16, 135. 146 (0 طمجاتسممس, 11, 418 - 483 (؟)
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 ىف هلولدمو ىلبقلاب بونجلا نعو ©« مهدالب ىلامش ىف رحبلأ نأآأل ىرحبلاب
 اهلهأو ةيقرشلاب اتلدلا ىقرش ةيمست اهنمو . ةبعكلا ةلبق ةهح لصالا
 ايقيرفا ىلامش لها نومسيو « « ةيبرغلا » برغلا ىلا اهيلي امو + ةيواق رش
 مهدالب ىبرغ ىف مهنأل ةبراغم

 بورغ ىلا نظنلاب مهتكاسمب مم الإ ةيمست ىف ءامدقلا ةداع تناك كلت
 «قرشملالهأ» برعلا نومس نويناربعلا ناك كلذلو © اهعوزش وأ سفبتلا

 دالبب مهتاقالعو مهتارجهو نييماث1 0 قءاملعلاو نيثحابل !ءارآلؤللا زجوب انع (د©

 ىلا هتنتمل ةليوط تاسئقانم اهلوح تراد ةريثك ءارك ىهو « ةشبحلاو رصمو ماشلاو نيدفارلا
 لفآ نأ هتسأآر « ءتاغللا ةفاك ىف عوضولا اجتكامةرثكا ارظنو . مويلا ىلا ةمساح ةيسيتن

 اهب لاك نهو تايرظنلا مهأ ىلع ءىراقلا
 5 مهمهأو 4« نيدقارلا دالي نييماسلا لصأ نأب نيلئاقلا ىأر .: الو)

 قلكعلت روع 1ععوصم» :  عمستاتعووع تدليس نما دمسععص عدتك 2 ءامسقع»
 110 تعم علوم ذص 1225  ةتنعلوس0. طعس4 17

 1عممجتم 13031 - 10ءل13 560غ طعاطستغل جه 061 6هجملا ةعدناتعت, ظممعه 859
 عودتسعا, الاء خادصتعو مع 2معبعأطتع عع طهأ 06من  هنةمعصتانقعطعم -]170 

 اطعم. ةرعامجنج 189.
 216 همت تم ءطعم ؟هعالعععم ان20 5558 طعس 1881.

 : هئطخ ىلابهذو ىأرلا اذه ضراع نم ىأر : ايناث
 1ع 11نعالعاع -: عمت نق عطع ةودن 2 عطعل م 1209

 م1515 ةميعسكع#» : روق 1 نصف 1ع اهل ةكتط قمم هت 805. معماتس 186.
 ةوعمع : ةمقوردحتمسمس 0000 ةمدتمت» 52

 12 طومطقمت ةعطحوملع» : 216 مطعأذس مصانع عرع (0ط3108عم“ ان:>20 06+ 5-5-7
 عع ةعسناوم آس 2101403 773711 ١

 126 06م6 : 85عاغ انني نعم ةعدمت انهعطع ؟هللعس
 قفدولا مجوماطءاسممس : مصممو لع همواعءدعسلعط همسه لع 0-5

 وعستغ ععطعم مرره عط عصب طععاتس 8. ١
 141 12ه عامعد : عكمسفطجبعاط عع 1غ ةصوطتوعطعب ةلغةهع]انصدقأكا 1206, 150معاقح

 طقععم, 7
 رمطعمممس ةستخط : ةكتممطترب ةطصق ا 255 3286 ة0 ةمناج» معجوطنخ

 دالب ىق الو هبرعلا ةريزج ىف سيل نييصاسلل ىلصالا نطوملا نب نيلئاقلا. ىأر : اعبار
 : ةيقيرفا ىلامسث وأ © لاموصلا ةيبحان ىةيقيرفأ ىقرش ىف نوكي دق امناو © نيدفارلأ

 مولوعونع : معوطته ذم 8ععزء1ممدملنو طم اقمستتهل
 طمممسأمو» : 15ع 022014 ه2 5ع ةعستأ و. 2طئاه0ءامطتقو 1890.

 طممم»و : 4 ةوطظعاأعط نع ةعدسناع 011 عاسق, 50191 ةهطصق 18ع11510085 5610م7 :
1509 2 

 ماسنشلا ) نييرومعلا دالب ىأ ةينيمرآ دآلب نييماسلا لصأ نأب نيلئاقلا ىأر : اسماخ
 5 ( تارقلا ضوحو

 لوطص 2وعرع : ةعمتاتع 03 عتسو, ّدط زهتسصمل ه2 ةن”ه قصعتعممم نم عدامت
243 501 

 تاوهع : مسداتستلم اطع طعصتع نم طق 05[2 مطعم 5م عق ططقآص0ءامطنه 1909,
 برعلا ةريزج ىف نييماسلا لصأ نآب ,لئاقلا وه دئاسلا ىأرلا نأ تاشقانأإا لذلخ نم ودبيو
 انهو « ةريرجلا هيضش جراب نيهيماسسلا تاارجه بابصسأ ءاملعلا ثحب ىآرلأ آنه يلا ادائتساو

 عوضوملا اذه قتتاهاجتالا مهأ كيلاو © ىرخأ ةره ءارآلا دهفلتخت
 عورزلاةرفاو ضرالا ةيصخ ةقيحسلا رصعالا ىفت ناك هبرعلا ةرب زج نأي لاق نم ىأر : الوك

 نؤرجهي اهلعأ ذخأاف © اًيشف ايش فافجلائ لا لامو اهجاتم ريغت مث © مويلا فنهلا دالب لثم

 ةيرظنب نيلئاسقلا سأو ىلعو . ابيرقت ماعدفلا ىرخالا نع اهادحأ لصفي تاجوم ىف اهنم
 - : هذه فاقحلا



 برعنثا خيرات ماسقا

 ىلا مالتسالا لبق برعلا خيرات اومسقي نأ برعلا وخرؤم حلطصا
 لئابقلا ةدئابلاب نوليريو . ةيقابلا”برعلاو « ةدئابلا برعلا : نيمسق

 : نامسق مهدنع ةيقابلاو «© مالسالا لبق تداب ىتلا ةميدقلا

 اهعورقو نميلا لهأ نم اهوحنو ريمح نم ةيناطحقلا برعلا ب ١
 ىف نيثحابلا رظن فلتخاو . اهيلب امو زاجحلا ىف ةيناندعلا برعلا  ؟

 هركذ نم ةدئاف ال اريثك افالتخا ليبقلا اذه نم برعلا

 روهظ ىلا مهئامزا مدقأ نم مهخيراتو برعلا لاوحأ سردب انل نيبت دقو
 وأ لوالا رودلا 3 ةدايسلا تناك ٠٠ ىربك راودأ ةثالثب اآورم مهنأ مالسالا

 « ةدئابلا برعلانم مهرثكآو برعلا ةريزجنم ىلامشلا مسقلا لئابقل ميدقلا

 مهرثكأو ىنوئجلا مسقلا برعل هيف ةدايسلا تناك طسؤتملا ىناثلا رودلا ىو

 لامشلا ىلا هيف ةدايسلا تداع ريخالا وأ ثلاثلا رودلاو «© ةيناطحقلا نم

 انعبات اذأ نيب داق ةينئاندعلا نم هلئابق رثكأو 4 مالسالا روهظب ىهتشيو

 مالكلا ءانثأ ىف ليدعتلا نم كلذ هيضتقب ام عم مهميسقت ىف ءامدقلا

 2: تاقبط ثالث ىلا خيراتلا اذه مسقنق

 لامشلا برع وأ ةدئايلا برعلا (!)

 بونجلا لود وأ ةيئاطحقلا (؟)

 ىناثلا روطلا ىف لامشلا برع وأ ةيتاندعلا (؟)

 زهممت ذعامسن : 1نفعوطأو ماتعاكأومرت وع 1'هووتعوسعهاخن 0ع]19 عع -
 كانت 0عأ 5مم 01 عداقشلع.

 نأو © ةيملط ىسسأ ىلا فئتست ال اهنأ ىلا بهذو«فافجلا ةيرظن ضراع نم ىأو : ايناث
 رقفلاو ىضوفلآ ىلا يدأ امم ةراجتلا قرط لوحتونميلا تاموكح فعشفوه تارجهلا ببس

 . : ماعلا مالظنلا داسفو

 ةيأر اهيف 'ودبي نأ نود 6 نيثدحملا برملا ءاملع نم رفن اهشقانو تإالكشملا هذه جلاع دقو
 ةيملع ةلدآب اديؤم

 * دنع ةشقانملا رظنا
 اهيلي امو |! صا مح 6 مالسالا لبق برعلا : ىلع داوج





 01 فأل قعيللا

 هرئابلا_بسعلا





 بسسااعتلا ببسيرع 1

 لوألا روطلا ىف

 مسطو ةقلامعلاو دومثو داع ىلع لمتشت ةقبطلا هفه نأ برعلا لوقب
 اهتومستو © مهيلأ ىمتنب نمو تومرضحو ىلوالا مهرجو ميمأو سيدجو
 ممألا هذهل ناكو » : نودلخ نبا لاق ماس ءانبأ نم مهناو « ةيراعلا برعلا

 بوعش ىف رصمو ماشلا ىلا اهيف مهكلم دتماو ©« برعلا ةريزج ىف لودو كولم
 ونب اهيف مهمحاز امل لباب نم برقلاب ةريزج ىلا اولقتنا مهنا لاقيو © مهتم
 كولم مهنم ةقرف لكل ناك مث . نيميخم ةيداب برعلا ةريزج اونكسف « ماح
 ىف لاقو ٠ () « ناطحق نب برعي ونب مهيلع بلغ نأ ىلا ء روصقو ماطأو
 () « قارعلا اوكلم ةقلامعلاو داع موق نأ » : رخآ ناكم

 ىلا مهنومسقي مهتيأر ةدئابلا لئابقلا نع برعلا هلقن ام تريدت اذاو

 لسف نم ةدئابلا لئابقلا رئاسو « مام نب ذوال لسن نم قيلامعلا : نيمسق
 ليق اوكله املف « مرأ داع لاقي ناك » : نودلخ نبا لاق . (9 ماس نب مرا

 مرآ دلو رئاس ليق اوكله املف © مرا دورمن ليق اوكله املق © مرآ دومث

 (© ©« نامرآ

 الا « نييمارآ ىا © عرأ لسن نم نييماس ةدئابلا برعلا نودعب برملاق
 مهنا نولوقيو © مرأ ىخأ ماس نب ذوال لسن نم مهنا نولوقيف ةقلامعلا

  لوقلا اذهف . برملا ةريزج ىلا اهنم اوحرن مث « لباب » قارعلا اوكلم

 هفشتكا ام ىف رظنلا دعب هيلا انلصو ام ةصالخ قفاوي  هراصتخا ىلع

 مهريغو نانويلا. بتك ىف هوأرق وأ ©« شوقنلا نم روشاو لباب ىف ءاملعلا

 لصأ انداقتعا ىف مهنال © ةقلامعلا ىف مالكلا مدقن عوضوملل احاضياو

 (#*) اعيمج مهلمشي مسا وه وأ © ةدئابلا برعلا رئاس

 154 و 1519 ةرمح (0 ؟ ج 201 نودلخ نبا .(0) ١ ج 18 نودلخ نبا (1)

 1 15 5 ؟ جالا نودلخ نبأ 6

 هيهذمو ةدئابلا برملا ىف فلما ىآر ىلع ةماعةرظنىقلتل ةظحل انه فق نأ انب ىدحب (#ب

 .ن تيعقبط ىلا مهسيسقت ىف
 برسعل لوألا روطلا وأ ةدئابلا هيقرعلا * ىلأ هبأر 5 - مالسالا لس اه برع مسهل

 روطلا ىأ ةيليمامسالا مهو ةيرعتسملا برعلاو« ناطحق دالوأ مهو ةيراملا هبرعلاو © قايستلا

 لامسثلا برعل بناثلا
 ١ 1 ١

 اميمج مهنأ ىلا فلؤلا بهذيق 6 لامسثلا برع لوالا روطلا وأ « ةدئابلا برعلاب قلعتي اميفغ

 : " نيقيرف ىلاكلذ دمب نومسقنيو < حوف نب ماس دالوأ نم

 قيلامملا وأآةقلامسلا مهو © ماس نب دوال دالوأ 1١

 ةدئابلابرملا ةيقب مهو « ماس نب مولا دالوأ بي

 -١راصتخاىلعلوقلا ادهف» : لاقو © ةمدقملاف نودلخ نبأ هلاق اسع ىآرلا اذه لخأ دقو

 مالسالا لبق برعلا -



 ةقلامعلا

 امم زاححلا ىلامش لهأ اصوصخو « برعلا ءامدق ةقلامعلاب نوخروملا ديرب

 ( ةاعرلا وأ ودبيلا ( وساشلا مساي رصم أوحتف نيذلا انيس ةريزج ىلي

 هوأرق وأ © شوقنلا نم روشآو لباب ىف ءاملعلاهقشتكااميف .ظنلا دعي هيلا انلصوام قفاوي ب
 لصأ اندافتعا ىف مهنال « ةقلايعلا يملا «دقنعوضوملل احاضياو ِ مه ريغو نانويلا بتك ق

 * اعيمج مهلمشي مسا وه وأ ةدئايلا هبرعلا رئاسم
 مع ءانبأ ةدلئايلا برعلا ةيقبو ةقلامعلا تأ يف نودلخ نبا ىأرب فذهخأ هنأ ىأ

 اميمج ةدئابلا برعلا لصأ ةقعلامعلا نأب لوقلاب درفنا مث
 ةقلامعو « (نييلبابلاو نييروشالا مهيف ,لخداو) قارعلا ةقلامع : ىلا ةقلامعلا يسلق دقو

 ةيبرع الود تارسآ نم رصه ىف سوسكيهلا هأشنأ امو لبايو روشا؟ لود لمح هنأ ىأ
 خبؤم اهيلا بهذي مل ةجرد ىلأ هقمع ىف دازو مالمالا لابك برعلا خيرات قاطن عسو كلذبو

 ميدقلا ملاملا ىف تاراضحلالوصأ ربكأ نم الصأ برعلا ليهحو 4 رخئآآ
 حضاو هيهذم هلال © ةلاح ىلع بانكلا نتع قهتكرت دقو : ريدقتلاب ريدح هيهذملا اذديهو

 نم ةطقن لك لوح ءارالا فلتخت امهيم اضماغ مالسالا لبق برعلا خ خيرات لاز الو « رييك خرؤل
 قيقحتلا هجو ىلع حيحصلاوه صارإلا هذه ىأ دهحأ ىردب الو «© فطقن

 برعلا ؛تاقبط عوضوم ىف ىأرلا هيلا ىهتنا امرخآ انه تبثن نأ نم ؟ذه عم انل دب الو
 > حافيالاو ةنراقملل هركذت © ؛مالسالا ليت

 ةبرعتسملا هترعلا - ةبراعلا برعلا ب ةدئابلا برسل 8 يه تاقيط ثالث برعلا مسقني 0

 ةشابلا برعلا ١

 مراو دول مهمفأ نيريشك مانبأ ماسم هبجنأ دقو“ جون نب ماس ىنبا مداو دول دالوأ مه

 5 ىلي امكأ ةدئابلا برعل١ لئابق تلسلست نيلوآلا نهو © 0

 « ذوالوهم ) دول

 | / | ا ْ أ ||
 سراف  مخض دبع ميمآ | سيدج ناجرح ١قيلمع مسط

 قيامع دالوأ قيلامعلاآ ءالؤه نيب نمو «© دول لست نم ةدئالا برعلا بوعش نم ةسمخ نا ىأ

 مرا
١ 

١ ١ ١ ١ 
 شام ليوح ( رثاغ ) رثكك صوع

 | ١ ١ "! ٠
 « ءارآلا يفعب ىلع ) سياج دوم داع رثاغ

 امهيلا فاضيو «© دومتو داع امه © مدلا لسننم ةدئابلا هبرعلا هبوعش نم نينثآ نأ ىأ

 ءلارآلا ضعب ىلع نرسبادح

 مهرج ريغ ىهو © يلوالا مه مهرج ةليبق دج لوالا مهرج ةئالبلا كنا وأ ىلا هفاضيو

 ١ ةيناطحق ىهو ةيناثلا
 لباب تاراضح هباحصأ نادبز ىجرح مهلعج نيل قيلامعلا دنع ةظحل فقن نأ اتمهبو

 لود نم رصم ىف سولكيهلا هماقا امو روشأو
 نم مهتمو < ماسأ نب ذوال ماتبأ نويرابخالا مهلمجو © ةاووتلا ف قيلامعلا مسا دوو

 كديشخق رآ نبا هلمح

 ددشلا ءادملا ناك انه نمو 6 نيطلف ىبونجن وتك_سب ءارآلا حصأ ىلع .قيلامعلا ناك

 5 مهل ةاروتلا ةوادع رس انل رغب اذهو ( نييناريملا نيبو مهني



 ها

 بلاغلاو ©« لوهجم « ةقلامعلا » ظفل لصأو . «سوسكيه» نانويلا مهيمسيو
 وأ ةبقعلا تاهجب اهتطاوم تناك ةيبرع ةليبق مسا نم هوتحن مهنا انرظن ىف
 نويلبابلا اهيمستو 52 ةاروتلا لوق ىلع قيلامعلا ناك ثيح هم اهيلامش

 بعشلا ىأ «مع» ظفل دوهيلا اهيلا فاضأف )١( « قولام » وأ « قيلام »

 ملايو © نصصقلا مهتع تيورو © ةاروتلا ىفقيلامعلامساددرت رثك ةوادعلا هذه ببسبو
 ىلع تاراغ مهل تتاكو © ضرالا بوعش مدقأ مهولعجو« اهتماخضو مهماسج[فاصوأ ىف سانلا
 ةريثك رطاسأ كلذ نع تاشنو < اهيف مهقعميرثتساو : رصمو نيدفارلا ئفارأ نم مهرواج ام
 روشاو لباي اوكلم مهنأ ىلا ا!وبهذ ىتح «© لود نم اهيف هوماقأ امو داليلا هذه ىف مهكلم نع
 1 اليوط ١رهد

 « ةيبرع نييروشالاو نييلبابلا تاراضح نآىلا هيهذب ناديز ىحرج لعج ىذلا وه اذهو
 ىبارومح مهلنمو ؛ ةدئايلا برعلانم قيلامعلا مه هيآر ىف اهرماقآ نيذلا نال

 ةيافكلا هيف امب هيأر مفلؤلا ديأ دقو
 ةبراعلا برعلا ب ؟
 نب ماس ني ةذشخفرأ نب خلاث نب ( اضيادوه هل لاقيو ) رئاع نب ناطحق دالوا مه

 ناطحت ليج نيبو © ةدئابلا برملا ةمويعءاثيأ  برمل1ةباسن ىأر ىلع  مهتأ ىأ «: جون
 ١ تاليح ميأو دول ليجو

 نميلا لهأ همستن ثتاطحتق ىلاو
 تني نب نميت نب عسيمهلا نبا هولمجف «© حوت ىلا ايسن ناطحقل نويرابخالا عئطصا دقو

 حوت ,نب ماس نيا
 نميلا نطوتساو ةدئابلا برملا ممآ لاوز دعب ةريززجلا لخد ميدق ليج مهو

 ةيرمتسملا برعلا ل ؟
 لزن نم لوا وهو « مالبسلا هيلع ميهاربآ ني ليعامسأ نب ناتدع ءانبأ «© ةقيناندملا مه

 دقو ٠ ةريزجلا هببشش ىلامش ىو اهيف اورئاكتو © ةكم هئانبأ مه نكسو « هبرملا ةريزج مهنم
 اعمجف كودعم هانبأ ىضمق © رصنتخيوهموق نيب تماقةكرمم ىف لتقو رصنتخبمابأ ىف ناندع شاع
 : ةكم ىلا مهب اذاعو نارح ىف امهلهأ نه ناك نم

 ىازث وبه ةللاندعو

 - ةيناندعلاو ةيناطحقلا
 كلذ نم اًثيث ظحتن الو © ةيناطحقو ةيناندع ىلا ةيلهاجلا مايأ مهسسقتأ هيرعلا ميسقي مل

 ملسو هيلع هلا ىلص لوشسرلا مايآ ىلع
 تياث نب ناسح ىرتق © راصنتالاو نيرحاهملا نين ىلوالا تافالخلا ىف كلذ ظحلن ام لوأو

 ىرعلا رعاشو نميلا رعاشو راصنالا رعاسش ىعيسسل و راصنالل هيقصتنب

 ىرقلاو راصتالاو نميلا نيباطايترا ركبملا تقولاآ كلذ ىف ىرن اتنأ وعا
 نأ ىأ <« ىتيرق ىف نيلثمتم دعمو 4 راصتالا ق نيلثمتع نميلا نيب ءادملا رداوب اضيأ ىرتو

 « نمي ىلا نويبرثيلا ببتناف © دعمو نميلا نيب ةفانملا تظقيا برثيو ةكم نيب ةسفانلا
 لك بهذ مالسالا مايآ ىف نيبناجحلا نيب عارصلاداز املكو © نازتو رضم وهو دنعم ىلا نويكلفو

 لوسرلا مهنئمو ميهاربا مهدجفأ © ةوبنلاب مهيلع نورخفي نيوينانهملا نأ نويئاطحقلا ديحوو

 «نويرابخالاهددرب ىذلا هبسنلامهسفئالاوعتصو« مايبنالاب مهباستا ,نوطيربي اوبهلق (معلص)

 ]00 هدم ماج امئاو مالسالا لبق نكي مل ةيتاتدعو ةيناطحق ىلآ همرعلا ماسقنا نآ ىل
 ةميدق تايركذ ىه ابنا © روصتن ىتتلا ةوقلاب تسيلاهتكلو «ةيخيرات هبايسأ هل نوكك دقو

 ىرث ام ىلا تراص ىتح ةاروتلانم رطاسأي اهديوزت ىف نويرابجالا دهتجا

 « ىمالسالا خيراتلا هببتك ىق ىورت امك برملا باستا ىف نيخرّوملا مظمم كلشي انه نمو
 تايليئارسالا رداصم نماهيلا اهو ةاروتلا نع ارعوذخأ «ءبرملا مثأ نوريو

 «ةيمالسا تاسارد# : ذغلا هباتك ىف رييزدتوج وه ةيحانلا هذه ثحب ىف لضقلا بحاصو

 . 1عدمم 001ةعنطع» : 8ةكدطمهسس عةستدعطع 56103عم 2 80.

 نم لوآلا ءزجلا ىف ماهلا عوضوملا اذهل ةليوطلا هتاشقانم ىف ىلع داوج روتكدلا فمتعم وهو

 ْ « مالسالا لبق برعلا خيرات »
 1ععجت 0 ني طع وهز 126.57. 1١(



 ىلا

 قيلامع برعلا لاقق 4 « قولام مع » وأ « قيلاه مع » : اولاقق ةمآلا وأ
 ىف مهانراجف ءامدقلا برعلا نم ةريبك ةفئاط ىلع هوقلطأ مث ةقلامع وأ
 ةيمستلا هذه

 نويسسنيو مرآ ىلا ةدئابلا برعلا باسنأب نومجري نيباسنلا نأ مدقت دقو

 «© قارعلا ىف امهادحا « ناتريبك ناتلود ةقلامعلل ناكو . دهعلا كلذ ىف

 رصم ىف ىرخالاو

 (دج) قارملا ىن ةقلامعلا

 سوسوري همسأ ىنادلك نهاك قارعلا ىلع برعلا ةدايس ركذ نم مدقا
 ضعبو ردنك سالا رصاع « داليملا لبق عبارلا نرقلا لهأ نم مهند
 هياتك لعجو اهيلا هدالب خيرات لقنف « ةينانويلا ةفللاب امناع ناكو . هئافلخ

 لوالا نرقلا لهآ نم رونتسيلوبو سورود ولوبأ هنع اهلقن صوصن نم سانلا
 سوسوريب اكدييو . سولستسو © سويباسوأ لقت امهتعو « داليملا لبق

 ىلع تلاوت ىتلا لودلل عضو دقو . همايآ ىلا ىهتني ىتح ةقيلخلاب هخيرات
 | : هصن اذه ًالودج نيرهتلا نيب ام

 مهمكح ونس اهكولم ددع ةلونلا مسا

 ١ 272٠ نافوطلا لبق لود

 نا نا ناف وطلا دعب لود

 0 "5 ىداب ةلود

 ( اهماقرآ تعاض ) ىرخا لود

 4-2 515 نادلكلا ةلود

 نيالا 4 برعلا ةلود

 فكفأ 10 نيدروشالا ةلود

 ىخرؤم ضعب لاوقآ نم جتنتسم ىآر وهو «سوسكيهلالصاىف هيآر انه مفل قااعباتم (#)
 امر رع ةسمخ وجت سويكيهلا رضع دقي شاع ىدلا سوسوريي ىتادلكلا خرؤللاو هيفرملا

 ببس نأ ةثيدحلا ثاحبالا تعبثأ دقو ةساخ« ىاآرلا اذهب لوعي نم نيشرّوملا نيب داعب ملو

 ئتلابوعشلاتعقادتق « برغلا وحن ايس هبلق نمةيلوغم لئابق ةرجه رصم ةاعرلا كثلوا لوخد
 نم لئابق هتلزن اذكهو « ايرفف ابرغ ايروس ىحاوو نيدفارلا دالبو ناريا باضه نكست تناك
 ذا رصم «تنناكو > اعادلا ضرأو ةيقرشلا رصف ءأ رجحصو انيس هرب زج هيبشو ماسلا ىداوب ةاعر

 ودب الا مهام سونسكيهلا نأ ىأ ٠١ ةرشع ةثلاثلاةرمالا مايآ ةياهن ىف ىلخاد هفمض ةرتف ىف كاذ
 قى ناصحلاو اهولخدآو تالجسعلا اوركتبا مهنأ نم لاقي امو ٠ اهانركذ ىتلا ىراحصلا هذه
 ١ ةيسنآ هبلق لوغمنع هلك كلذ اوذخآ مهنال ؛ حي ريغ رصع

 سانعمدع 10كمامات, آمن1ع7(ع, 5  رظنا

 ؟هيلب امو ؟6إ9ل يس © ىرخفق دسحاآ روتكدلا بي رع' © ةيرصملا ةراضحلا © نوسلبو نوجو



6. 

 هودعو تاقلابملا نم لوالا همسق ىف امل لودجلا اذه نوخرٌّوملا دقتنا دقو
 ةلمح قو 5 ايخبرات هودع دقف اهدعب امو ىدام ةلود نع همالك الا < ايقارخ

 برعلا ةلودو .٠ نيب روشالا ةلودب ىهتنتو نادلكلا هلود دعب ىتآت ةنس "15

 ةلود وآ ىلوالا ةيلبابلا ةلودلا نآلا نوخرؤوملا هيمسيام قفاوت اهيل راش
 هستك مدقأ بحاصو اهكولم ربكأ ريهشلا ىتارومح ىلا ةبسست 26 ىبارومح

 نرقلا لهأ نم اذه ىبارومح نأ مويلا هيلع لوعملاو )١( ملاعلا ىق ةعيرشلا
 ليصفتب برعلا ةلود ركذي مل سوسوربو . داليملا لبق نيرشعلاو ثلاثلا
 وزعلاب وأ حلصلاب ئأ حتفلاب لباب ىلع اهطلسن ةيفيك ىلع لد

 ىتلا برعلا ةلود ىه له « هذه ىبارومح ةلود ىف لاوقأ نيقرشتسمللو

 ءادبا ىلا مدقتلا لبقو . كلذ ىف مهؤارآ تفلتخاو ..؟ سوسورب اهركذ

 : اميدق نيرهللا نيب اه ةموكح

 ىلا اهنم عاطقالا لكش ىلا برقأ اميدق نيرهنلا نيب ام ةموكح تناك
 ىراجم اهنيب لصفت تاخيشم وأ تاراما ىلا مسقت تناكف « ةمظنملا ةلودلا
 ةخيشم لك فلأتت «© ةلجدو تارفلا نم ةقتشملا ةينقالا وأ لوادجلا وأ ءالا

 بحاصو, مكاحلا وه « ىسيتاب » هتومسس سيئر مهيلع ةنهكو لكيه نم
 نم هتصاخل روصق وأ رصق هلو ةموكحلا رشابي بئان هتحتو « عاطقالا
 لامعلا اهيف ميقي ةريغص تويب وأ خاوكأ روصقلا كلت لوحو « ءافرشلا

 ناكف . لكيهلا كلذ هلا مساب ةريغصلا « ةكلمملا » كلت ىمستو . نوحالفلاو
 كلامملا وأ تاخيشملا هذه لاثمأ نم تائم وأ تارشع نيرهنلا نيب ام ىف

 عمطي نأ قفتيف . مهبهاوم توافتب ةوطسو ةوق اهؤاسؤر توافتي « ةريغصلا

هضعب ىلع بلغتيف حتفلل دادعتسالا هيف نوكيو هتاريج ىف مهدحا
 مهلك وأ م

 اماع اكلم سيئرلا كلذ حبصيف (9) اهركذ ىقبيو اهريخ عفدب ةلود ءىثنيو

 وأ تارامالا وأ تاخيشملا قئاس ىقبتو ٍ هلكيه هلا مسأب هتلود ف'رعت

 نأش ناك كلذ . هترطيس تحت ةينيدلا اهرومأب ةلقتسم ةريغصلا كلاملا

 لك ممع نويداكالاو نويرموسلا اهلزن املق . اهندمت لبق نيرهنلا نيب ام
 امهيلاوح ام اوحتفو ىبوئجلاو ىلامشلا اهيمسسق دحأ ىلع هتوطس امهتم

 ىبوتجلا مث اهنم ىلامشلا مسقلا ىف الوأ اولزن نويماسلا اهءاج املو

 لقتساو .م.ق ؟8.. ةنس لوالا نوجرس غبن مث . ازيثك اراشتنا اورشتناو

 ماعلا ىف كانه هوفشتكا بصن نم ذخؤؤيو . نيس مارن هنباو وه لباب ةكلممب

 6>73» قلاع ن0دتعدأ. 132.2 9 مه 6 5 ءرج #١ ةنم لالهلا ()



 نك

 . ةيماس ةغلب هحوتف بتك هنال رصتعلا ىماس كلملا اذه نا ىضاملا لبق
 )١( ديعبلا دهعلا كلذ نم مكحلا ىف نييرموسلا اوكراش دق نويماسلا نوكيف

 وأ ) ناقم مهدنع ةريزجلا هذه مساو « برغلا ىف انيس ةريزجو طسوتملا

 لودو كولم هدعب اهيلع يلاوتو <« اميظع ءاقترا همايأ ىف لباب تقتراو . ىسوم

 دادبتسالا نييماس.سلل حيتأف نيبرموسلا رمأ فعض ىتح « انه اهركذل لحم ال

 وأ »2 ىبأ ماس 2 ىأ » ىباومااسس » همسأ مهكولم لواآو .٠ ةطلسلاب

 ىلوآلا ةيلبابلا ةلودلا وأ ىبارومح ةلود سار وهو © ماس نبا »

 كتسع. 158 5 28 لي



 سماروع ةلدد

 (2:) ىلاوآلا ةيلبابلا ةلودلا وأ

 ما.ءاق ؟.41 ب م.ق 167. ةنس نم

 ناكو © م.ق 557. ةنس وحن لباب ىلامش ىلع الوأ ىباوماس ىلوتسا
 « اليل وماس » هنيأ ىباوماس فلخو ٠ ىماليع كلم ةزوح ىف ذلموي اهيبونج

 ىلاوتو . كلذ لعف نم لوأ وهو هتكلممل ايسرك اهذختاق لباب ىلا لقتناو
 وهو ىبارومح ىلا كلملا ىففآ ىتح © ىتايس امك هترسأ نم هؤافلخ هدعب

 لباي راثآ ىف همسا كلم مهيلعو بونجلا ىف نييماليعلا ضهانف © مهسداس
 حتف رموعال ردك نأ رهاظلاو : ةاروتلا )» رموعال ردك » وهو )») رمكال ردك >

 ةلودب بهذو هرمع نم نيثالثلا ةنسلا ىف ىبارومح هبلغ مث الوأ لباب
 تلخدو اطسوتملا رحبلا ىلا ابرق هحوتفب ىبارومح ىبكم مث © نييماليعلا
 « اناندوسمش » مهرخآ هترسأآنم كولم ىبارومح فلخو .هتزوحى روشأ

 ةيصاقلا ةلود مث ةنس "5/48 تمكحىرخآ ةلود ىلا هنم ةدايسلا تحجحرخ

 لياب ةطلسنم نيطسلقو ايروس تجرخ اهمايأ قو .م.ق ..١4 ةئس
 اهتموكح ءاسؤر اهب لقتسا نم لواو اهتموكحب روشأ تلقتساو .اتلقتسأو

 نأ دعب الا هتراما ىلع ريمأ تيشب ال ايسآ ىبرغ ةمصاع لباب تناكو

 ةيمور تحبصأ امك , « لعب نبا » هنا ىلع قيدصتلا لانيو اهيلا صخشي

 ءانثآ فو . ةيسابعلا ةلودلا رخاوأ ىف دادغبو ةينامورلا ةكلمملا لالحتا دعب

 .م.ق !1؟84. ةنس روشأ اهيف تبلغت تاعزانم لبابو روشأ نيب تماق كلذ

 اريخأو . ةيروشا ةيالو نيحلا كلذ نم تحبصأو « لباب بيئن تالفت حتفف

 )١( م.ق ه4 ةنس ىسمرافلا شروك ةطلس يف اهلك روشأ تلخد

 «قارعلا ىلا مهضعب برست ماشلاو قارعلا ةئداب اولزت نيذلا نويمارآلاف

 0 اولا لا

 سوقيسويو - اشوحرب اضيا ىمسي ىذلا - سوسوربخرؤملا هركذام انهفل ملا عباتي (#)

 امدعت نآلا انتامولمم تمدقت دقو . ميدقلا لباب خيرات نع هناركذي اميف ؛ئدوهيلا ففسوب)

 هلوق الا اهنم تيثب مل ةيخيرات صييصاقأ درجم ىدوهيلا مفسويو ائثوحرب هركذام لمج اميظع

 ىف نويماسلا اهماقآ ىتلا ةيناثلا ةريبكلا ةلودلا ىهو © ةيماس ةلود هتناك ىباروصح ةلود نأ

 ىلبابلاراصتتالا وأ ىلوالا ةلوملا امآ © ىتاثلا ىلبابلا راصتنالاب اضيأ ىمصتو لباب دالب

 نمو .راتخملا سيئرلا اهاتعمو نيكورش ةيلبابلاب همسا ةحصو نوجرس ىلا نايسسنيق ىلوالا

 «هموق ىتآ نبأ نم ديدحتلا هجو ىلع فرعبالو «مع.قاالل. ةنس نم ءادتبا مكح هنأ تياثلا

 ءارحص وأ دحت وأ ةيبرعلا ةريزحلا ىبوتج وأنييلاق مهلصأ نأ ىلا ماململا ضعب بهذيف

 نم ةبيرق ةيماس ةنل نوملكتي اوناك لباب قى ىبارومحقلودفسايثلا نأ تباثلا نمو « مانشلا

 انه فلؤملا هلوقي امم بيرق اذهو «ةيراملايفورحلاباهنوبتكي اوتاكو « ةبرمحلا

 « بهتك هفلآلا ةعومجم «© لامك مرحم ةمجرت «نيرهتلا نييام دالب © تروباليد .ل : رظنا
 اهيلب امو 497 نع ٠ 1563 ةرهاقلا

 طبقا مصل, مصعافمع 727ءقجت مقاعد 20 ءاسعمأو 2129-70 1950. 4
 عصعزل 8:31, ه0. 1مطقهد, ةدتطآ. هنا 255



 م

 مهضعب ىلوتو اورضحتو « ةيدابلا جا نم ن 0 0 ١ . ل وت ةحتو « ة اتن نم ندملا ةدذغت ىف ةداعلا ىراج ىئع
 تارفلا ىبرغ ةيدايلا ىف مهرئاس لظو )١( دالبملا لبق عبارلا فلالا ىف كلما
 مساب نيرضحتملا مهناوخا نع اوزاتماو < ةجاحلا دنع ةلودلا مهب نيسنت
 مهنم نيرضحتملا ةغل تفلتخاو « مدقت امك ( ىبرع مث ورومع ) برغلا لهأ
 دعب رصمو ماشلا اولزن نيذلا برعلا ةغل تفلتخا امك «© ودبلا ةغل نع

 ْ ةيدابلا ىف اولظ نيذلا ةغل نع مالسالا
 4 ددج رود ُى نويمارآلا لخد داليملا لبق تثلاثلا فلالا طساوأ قو

 ناعتساف < (د#) ىبارومح ةلئاع دج « ىباومس ١ نيكلاملا ةلمج ىو « عاطقالا

 ءاول دتما ىتح « هلعف هؤافلخ لعقو . هتطلس ةرئاد عيسوت ىف هتليبق ءانبأب

 ةلودلاب مهتلود تقرعو © ايسآ ىبرغ ىف ةرماعلا ندملا مظعم ىلع مهناطلس
 « ؟6 نرقلا نيب 4 نورق ةئالث اومكح اكلم ١١ اهكولم ددعو « ىلوالا ةيليابلا
 (0) : مهمكح ةدمو مهكولم ءامسأ هدهو « داليملا لبق ؟١ نرقلاو

 م.ققنسىلا | م.,قةلسنه | همكح ةدم كلملا مسا
 ل ا هما كف
 مد سل 6015 ىف ىياوماس
 ؟لإل. ل ؟؟مم 1 وليلوماش
 فوم © ف 2 موياز
 مزال ب 14 نيم ليما
 مل ب 111 9 تيلبومتيس

 لكقصسوم 228. ()
 عمارتمودت- ف طمتتست مويأ  قموس ىمسي كلم ىبار ومح اهيلا بستني ىتلا ةلودلا ةشنأ (#“)
 ٌدوفن دمو داليملا لبق ؟؟؟© ةنس همكح !ديابوق اكلم ناكو © ىباوماس ائه ىمسلا وهو
 دعب فحاو ناجلوص هتحت نيدقارلا دالب ةدحوةيئاهن ةروصب ققحو © دكآو رموس ىلع لباب
 مسا كفي ملو © كلذ دعي ىريموسلا نسئجلاىشالل ىقو © ماع ىفلأ تماد ةدديعتم تالواحم
 2« هلك ميلقالا لمسشي حيصصمأ ىتح دكأ مسالولدم عستاو «© ميسارملا ىف الا ركذي رهوس
 كيلأو ءم.دق ةئس مويأ وموس تام دقو ..ةينيدلاو ةيسايسسللا ةتمصاع لباب «تحبصأو

 : يىبارويح ىتح هوفلخ نم ءامسآ
 مدق 15096 ؟51 مولي ال وموس
 ل2 فلما © مويعت
 7 114 ب ل5 نوم لييبا
 ل ف1 3 تيلابوم نيس
 3 لا ب كا يباوونع
 ةييلب امو6؟ نع © ريصملا ىمقن < تروباليد : رظنا

 ْ اهيلب امو ؟ىمل ض ىباروس- نم رظناو

 121432 ع3و 222



 م.ققسيىلا م. ققتسسنم همكح ةعم كلكآ مسا

 5197 0 عال همه ىبارومح

 فلكي 3-2 فقس 7 انولياوسمش

 فري 2 للا 0 عوشيبأ
 ؟159 ب ا "6 اناتيد ىمع

 ؟١1١1# ل 147 85 اقوداص ىمع

 ناك ( عومجملا )

 هذه كولم نع وربسام هدروأ ام اذه

 ضعب ىف ىالك هفلاخ دقو « ةلودلا

 امم )١( مكخلا ددم ثيح نم ليصافتلا

 هيف نحن امل رظنلاب هب دتعي ال

 ميهأربأ رهطظ ةلودلا هذه ءاثثأ 18

 دوأ نم رحاهو ليلخلا
 دكو . نيينآدلكلا

 مايأ ىف اهدجم ةمق ةيلبابلا ةلودلا تغاب
 اميظع احتاف ناك هناق « ىبأرومح

 ىتلا دالبلا ةلمح نمو 4 اريك احلصمو

 دالب ىأ «رموش» وأ «رموس» اهحتف

 كلذل مهضعببهذف «رموشو لباب كلم»

 كلم «ليف؟رمأ» وه اذه ىبارومح نأ

 عبارلا حاحصألا َق هركذ دراولا رافثش

 ظفللا براقتل « ةقيلخلا رفس نم رقع

 رموشو © « قاروما » و « ىباروما »

 (9ةلوهسب راعئشوأ «رانيش» ىلا بلقت

 نيكلملا نيب براقتم نمزلاو

 ىبارومح ةئود ندمت

 ةلودلا هذهلبق (هي)نويرموسلاناك

ها سلسل آذآ ل
 

 تاقزكم 127 0 «ناقتت, 145. (1)

 نم لبقأ ىيروأ ىدنه سنج نويرموشتا عل
او ةريزجلا دالب طسو ىف رقتساو ايسا بلق

 آشن

 «اليوطانمز ناطلسلا ىلع نيمدكالا تشفان ةلود هب

 3 سمشلا هلأ ىدي نيب ىبارومح اقعضأ اوناك مهتكلو نويماس نويدكالاو

 عارزتوهو « نيب رموسل !نيبو مهنيب عازنلا أدي نيدق ارلادالب ىف نويماسلا رقتسا املف ٠ نييرموسلا

 هاتركذ امك دالبلا ىلع نويماسلا ةدايسو مهرماىتالتو نييرموسلا ىفع ءاضتلاب ىهتنا ليوط



 هز

 املف . ةصاخ ةغل مهلو ةباتك اوعرتخاو ةعيرش اوعضؤو انيد اوذختا دق

 مهدعي نوملسملا برعلا لعف امك مهمظنو مهندمت اوسيتقا نويبارومحلا مهبلغ

 ةفللا نومدختس مهتلود لوأ ق نويبارومحلا ناكو .٠ س رغلا ةلودب

 ىبرعلا رصتعلا بلغت امك « ىماسلا رصتعلا ىقبو )١( ىرموسلا رصنملا

 نييبارومحلا نكلو . ةيبرعلا ةغللا بلغت مالسالا دعب ماشلاو رصين

 ايروص هلكش لازي ال نييرموسلادهع ىلع ميدقلا ىرامسملا ملقلا

 انت ىنرتفلا فيلق و ريقلا نلعب ةنووص ةعشأل لسا اق نزعل نشا ناكأو
 ةعبط ف ريماسملا مادختسابو لامعتسالاب هلكش هوشق مث © لكشلا ىف ىرت

 جحد +1 ةروصلا هذه ىلع راصف نيطلا ىلع
 ىف مهلبق ةعئاش تناك ىتلا ( طوطخلا ىأ ) مالقالا اولمهأق نوملسملا امآ

 « ىتادلكلاو © ىولهفلا : ىهو «© رصمو « مايشلاو © سرافو « قارعلا

 فراشم برع همدختسي ناك مهعم هولمح املق اورشنو « اهريغو ©« ىطقبلاو

 ىتح لايجالا ىلاوتب فيكتو © ىطبتلا فرحلا وهو < زاجحلا ىلاعأو « ماشلا

 ىبرعلا رثو ىبرعلا ىمالسالا ملاعلا معو © فورعملاىبرعلا فرحلا ىلا راص

 لعف امك « هيف اودازو هوقرو نويبارومحلا هسيتقاف نييرموسلا ندمت امأ

 هناق © ىبارومح كلذ ىف ةبانع مهرثكأو © سرفلاو مورلا ندمتب نوملسملا

 اودجو ةدام[م1؟ىف اهيتر دقو «© همساب تقرعف اهبوبو اهمظنو عئارشلا عمج

 ةلبسم ىلعىرامسملاف رحلاب ةشوقنمسوسلا دالب ىف 14.1 ةنس اهتم ةخسن

 اتصع 228, مر 93. 0
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 مادقت ىلع ةعيرشلا كلت لدتو « مادقأ عبس اهلوط بلصلا دوسالا رجحلا نم
 اًميس الو ء روصلا كلت هيلا تغلب ام ىقرأ ىلا عامتجالا ملس ىف ةمالا كلت
 72 كلذ ةصالخ كيلاو . ثرالاو ىنبتلاو قالطلاو جاوزلا طورش ىف

 عامتجالا مل
 ىسانلا تاقبط

 ةقبطو « ديبعلاو « رارحالا : تاقبط ثالث رصملا كلذ ىف سانلا ناك
 ردص ىف برعلا هيلع ناك ام وحن ىلع <« ىلاوملاب اهنع انربع امهنيب ةطسوتم
 ىلوملا مساو . رحلا نم ىندأو دبعلا نم ىقرأ مهدنع ىلوملا ناف « مالسالا
 امب ريهشلا قرشتسملا لباش بالا اهرسفو © « كاكنشام » نييلبايلا دنع
 © « نيكسسم » ريقف وا كولعص اهانعمو « ةيناريعلا ىف « نكسم » ظفل لباف»

 ريغ ةماعلا سائلا نم ةقبطلا هذهب نوديري مهنا نهذلا ىلا ردابتي دقو
 مهناسل ىف وه رخآ ظفلب ةماعلا نع نوريعي مهائبأر ائثكلو ©« هفارشالا
 هنع ربعي ام ىلا برقا ناك امبرف « عناصلا وأ ةمألا نبا ىأ « ةيموأ رام »

 ديبعلا ىنتقي ناك نييلبايلا دنع ىلوملا نأ ىلع 4 صرعورو ظفلب نامورلا دنع
 لقاو ةلزنم طحأ هنكلو © رارحالا تانب نم جوزتيب دقو © نيضرالا كلميو

 ارح ناكو حرج نم تام اذا حورجملاف . ةاضقلا رظن ىف.مهنم ةيلوئسم

 جلاع اذاو .ةضف نم ثلث ةيدلاف ىلوم ناك اذاو « ةضف نم فصن ةيدلاق

 ناك اذاو ء ةضف لقاوش ةرشع عفد ارح ناكو هدب ىلع ىفشو اضيرم بيبط
 لجر مظع دحأ رسك اذاو .نيلقاشف ادبع ناك وأ لقاوش ةسمخ عفد ىلوم
 © ةضفلانم انم براضلا مرغي ىلوم همظع روسكملاناك اذاف <« همظع رسكيرح

 دوهيلا هيلعزاكام اذه هبشيو .كلذ ىلعرسقو « نم فصنف ادبع ناك اذاو
 ةقبطو « ديبعلاف « رارحالا : تاقبط ثالث مهل اوركذ دقق « ةاروتلا رصع ىف

 وأ بيرغ » ظفلب اهومجرت دقو (رغ وأ رج) ةيناربعلاب اهنومسس امهئيب
 ةملكلا هذهب مهسفنا نومسب دوهيلا نم ىوقتلا لهأ ناك ام أريثكو ©« ©« ىبنجأ

 <« «تورتشع رغ»وأ «كلم رغ» : الثم نولوقيف «كلملاوأ هللا مسا ىلا ةفاضم

 دنع ككنشاملا نكلو . تاللا ىلوم وا كلملا دبع انلوق نم داري ام وحن ىلع

 دوهيلا دنع رغلا نم ةيعامتجالا ةئيهلا ىف ىقراأ نييلبابلا

 جاوزلاو ةاركا

 اميف جوازتت ةقبط لك لهأ نأ ةنيابتم تاقبط نم ةفلؤملا ةمألا ىف ةداعلا
 هينتعي دق أم الا ©« ىرخآو ةقبط نيب جوازتلا لصحب نآ ردئيو « اهتيب
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 ىبارومح ةعيرش نم ذخؤب نكلو . كلمتلا ليبس ىلع ىراوجلا نم رارحالا
 « ةيعرش ةجيز رارحالا تانب نم نوجوزتي دق نييلبابلا دنع ديبعلا نإ

 ةندمتملا ممألا ىقرأ نأش «© بوتكم دقعب الا مهدنع اذفاث ربتعيال لاح لك ىف

 لتقلا انزلا باقعو . بجاو طرش ةيحورلا قوقحلا ىلع ةظفاحملاو . مويلأ

 رسأ ىف بئاغ اهحوزو رخآ لجر ىلا ةأرملا تاحتلا اذأ الا « اقرغ وأ احبذ

 كلذ تيب ىف ةشيعملا اهل زيجت مهتعيرش ناف «© هب تاتقت ام اهدنع سيلو

 اذاو © هيلآأ تداع هرسأ نم اهحوز داع اذأ ىتح ©« نيحوزلا ةشيع لجرلا

 نم ارارق حورلابايغناك اذا امأ .هل مهتكرت كاذ نم ادالوأ تدلو دق تناك

 ةعاجشلا ىف ابيغرت « هتأرمأ هيلأ عجرت ال داع اذا هتاف هوحن وأ برحلا

 نم ىتأت ىهو « اهئمث ىأ ©« سورعلا قح » هنومسس © قرشلا ىف عئاشلا

 قوقح ىف اوفلأ نييلبابلا نأكف . ( ةطودلا ) رهملا هنومسي لامب اهيبأ تيب
 امهالك سورعلا قحو رهملاو . برغلاو قرشلا تاداع نيب مهدنع جاوزلا

 اهرهم ذخأت مل اذاو « ةدالولا قنم اهل ضورفم قح هنأك « اهيبآ نم رهملا

 هجاوز دنع هسورع ىلا همدقيل هرفص

 ادالوا تدلو دقو هتارما قيلطت دارا اذاف « لجرلا دب ىف مهدنع قالطلاو

 ةيبرت ىلوتت اهنكلو . قلطتف © قلاط تنا : اهل لاقو اهرهم اهيلأ عفد
 بش اذاق . اهحوز لخد نم ةصح كلذ لباقم ىف اهلو « اهسفنب اهدالوأ
 دالوأ هل نك مل اذاو 4 ثرالا ينم مهمهسأ لثم مهس ىلع تلوتسا اهدالوأ؟

 اذا ةأرملا نأ ىلع . اهقلطو رهملا اهيلا عجراو سورعلا قح اهيلا عفد اهنم
8 : 
 « كل تسل » : هل لوقت اهناف © قحلاب هقالط اهرجمب ال اهجوز تضفبأ

 اهرهم تذخا ائطخم اهحوز ناك اذاق © ىضاقلا وأ نهاكلا ىلا نايضاقتيو

 لجرلاو . ءاملا ىف حرطت ءارتفا اهاوعد تناك اذاو « اهيبأ تيب ىلا تعجرو
 تناك اذا هتارما قيلظت عيطتسال وهف © قالطلا ىف ةيرحلا قلطم سيل

 وهو اهتايح ىقاب هتيب ىف ىه ىقبتو « دارأ اذا اهاوس جوزتب لب ©« ةضيرم
 اهيبأ تيب ىلا اهداعأو اهرهم اهيلآ عفد هتيب ىف ءاقبلا تبأ اذاو . اهلوعب

 ةلدابتم امهق وقح نيجوزلا ناق ©« نييلبابلا دنع ىرعلا قيثو جاوزلاو
 .ةيندملا قوقحلا ىف ىتح رخآلا نع لوئسم امهنم لكو « ةكرتشم امهتايحاوو



 مك

 نع لجرلا رخآت اذاف . هنع لوثسم رخآلاف نيد امهدحأ ىلع ناك اذاف

 تناك اذا ةآرملا كلذكو . هيفت ىتح هتارما ىلع نئادلا ضبق هيلع نيد ءافو

 « هقح هيفي ىتح اهجوز ىلع ضيقي نئادلاف « عفدلا نع تزجعو ةنيدم

 جاوزلا دعب ثدحي ىذلا نيدلا امأ . نارتقالا لبق نيدلا نم هبحاص ىلع

 .. هيق نائماضتم امهق

 هذاختاف « ادالوأ هتأرما دلت مل اذا الا ةيرس ىنتقي نأ مهدنع لجرلل سيل

 دلت ةيراجب اهحوز ىلا ىتأت دق ةارملاف كلذلو « طقف لسنلا لحأل ةيرسلا

 .تدلو ولو  ةيراجلا نأ ىلع . ةيرس ىنتقي نأ ذئنيح هل زوجي الف « ادالوأ
 كلذ تعدأ اذاو « اهتلزتم الو ةحورلا قوقح اهل سيلف ب ادالوآ هل

 مهدنع ةارملاف . ءامالا ةلزئم ىلا اهديعتو ديدحلاب اهلبكت نأ اهتالوملف

 ةيعارزلاو ةيراجتلا هلامعأ نم اريثك ىطاعتت « قوقحلا ىف لجرلل ةيواسم

 ءاسنلا ةناهكو .. ناهكلا كلس ىف مظتنت ىهو « ةيلزنملا اهلاغشأ نع الضف

 « ةيلوتبلا اهيقف طرتشي الو © ىربكلا ةناهكلا (1) : تاجرد عبرا مهدنع

 نم اهل قح وه ىذلا اهرهم نم ةنهاكلا منمت الو
 ةنهاك مسأو « اهيبأ تيب

 ىف طرتشيو « ةسدقملا ةديسلا ىأ « نائيث » ةيلبابلا ةغللا ق ةجرذلا هذه

 نع عقادتو نهيمحت ةموك حلا تناك كلذل « ةسادقلاو ةراهطلا اهتريس

 اهبحاوصل سسيلو © « ىتالاك » اهمساو « ىراذعلا ةناهك (؟) . نهتنايص
 اهيحاوصق ةيلوتبلا اهيف طرتشو « ةسدقلا ةن ل

 2 09 1 1 لركشو 6« ةسدقملا ةناهكلا ةرلف] .٠ نهئابآ نم رهم

 خادورمل رذنلا (؟) .ثرالا نم دلولا مهس ثلث ىلع نيلوتسيو ©« نجوزتي ال

 الماك اثرا اهيبأ نم ثرت اهنكل 2« ةسدقملا ةئهاكلاك روكذملا رذنلا ةحاصف

 : ش ىنبتلا

 مهدحأ قزري مل اذاق «© ىبارومح رصع ىف نييلبابلا دنع اعئاش ىنبتلا ناك

 ضعب نم ذخأ « ضارغالا نم ضرغل نينبلا ىلا ليم هسفن ىف ناكو ادالوا
 نه 2 هةشييح ظطورش ىتبتلا ىف مهلو 5 مانيتيو هدئع ةيبرب القط نيدلاولا

 عجري هيوبأ ىذآ مث امالغ مهدحأ ىنبت اذاق ©« نيدلاولا ةمرح ةباعر اهتلمج

 مساب دلولا ىمسي نأ ىتبتلا قح توبث ىف طرتشيو . هيب تيب ىلا مالقلا
 ئبتملا ناك اذاو . عج رتسإل همساب هامسو هابر اذاف «© ديدجلا دلاولا

 ىنبت اذاو . هل دلولاق كلذ لعف اذاق © هتعاتص دلولا ملعب :نأ هيلعف اعناص

 معرخي نأ دارأو دالوآ هل دلوو لحرلا حوزت مث ©« همساب ةهامسو انبا لجرلا

 .نم دلولا ةصح ثلث هاطعأ اذا الا كلذ عيطتسي الف © هتيب نم دلولا كلذ

 هنبا نم انايحأ ؟ريتب ناك مهدنع لجرلا نأ ىلع « راقعلا ريغ هيبآ لام



 2ىب

 : ىضاقلل لوقيف « ىضاقلا ىدب نيب الا كلذ عيطتسي نكي مل هنكلو « هبلصلا

 .اغوسم دجب مل اذاق بابسالا ىف ىضاقلا رظنيف ©« © ىنبا نم اريتأ انا »

 نونوكي ال هتيراج نم لجرلا دالوأو . هنم ؤريتلا هل زاجأ عجرب مل اذاف
 ةجوزلا دالوال ام مهل ناك كلذ لعف اذاف « هدالوأ مهاعد اذا الآ اعرش هدالوأ

 نوقتعي مهنكلو نوثري الق مهعدي مل اذاو ©« ثرالا قوقح نم

 ثرآلا
 ك0

 عنمي نأ دلاولل نكلو « ىثنالاو ركذلا نيب ثرالا قح ىف نويلبابلا زيميال
 نوفلتخي اوناك مهنا ىلع « كلذ ىعدتسي ام تبث اذا ثرالا نم هدالوأ ضعب

 دالوا هل دلو اذا لجرلا ناف . سورعلا قحو رهملا ةلأسم ىف ممالا رئاس نع

 نم بزمتلف بألا قوت اذاف 4 هرهم وأ هقح ذخأ هدلاو ةايح قى مهلم جورت

 ٠ تثرالا نم مهمهسأ نع الضف 4 رهملا وأ سورعلاقح ىلع اولوتس نأ هدالوأ

 3 اهحوزل ىسيلو اهيبأل عج نب رهملاف ادالوا دلت ملو تيفوت اذاو 4 اهدالوال

 دحال اًنيش بآلا بهو اذاق « نآلا اندنع ىه ام وحن مهدنع تناك ةبهلاو

 اهبحاصل ةبهلا ىقبتو « دالوالا ىلع هتكرت مسقتف تام مث هدالوا

 ملعلاو ةموكحلا ماظنو ةراجتلا

 ةداجتلا

 نه رلل طورش مهدنعو 6م كوكصو دوقعب ةينوناق مهدنع تناك ةراجتلاو

 كلت لاح ةاعارم عم « مويلا ةندمتملا ممألا دنع امع لقب ال امم ةعبدولاو
غل كص الب نيدلاو « لطاب دقع الب عيبلاف . مايالا

 ءاضتقا طورش نمو . و

 ىلع نئادلا ضبقي نأ « هيلع ام ةيدأت نع نيدملا زجع اذا « مهدنع نيدلا

 نوقلطي مث تاوئس ثالث نومدخي

 ىه ةموكحلا نأ « ديعبلا دهملا كلذ ىف ةراجتلا تانسح نم دعب اممو

 ناجتللو © ةرجآ ءانللو © ةرجآ بيبطلل تضرف دقق © ةرطايبلاو ءابطالا

 ,بيبطلاف © ررضلا وأ رطخلا نم مهدي ىلع عّش ام ةعبت مهيلع تقلأو © ةرجأ
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 اذا ءاتبلاو < هادب عطقت اهب هنيع فلتأاف ندعم نم نيكسب اضيرم جلاع اذا

 ملو تيبلأ طقس اذاو . ءانبلا لتقي هلتقق هبحاص ىلع طقسو اتيب ىنب

 وهف ةمكحم ريغ ةنيفس راجنلا ىنب اذاو « هلام نم ءانبلا هانب هحاص لتعي

 « باودلاو « نيحالملاو « ةاعرلأ روجأ كلذ ىلع سقو « اهحالصا نع لوئس ها

 دهع ىف ةمظنم ةموكحلا ةرادا تناكو . هحرش لوطي امم اهريغو .©« نفسلاو

 اهتعرسو 0 طبضل ديرب اهيقو 4 ةلودلا هذه

 ضاقنأ اراسز راثآ َُْ اوقشكدكو

 لوآ هذهو «© لافطالا ميلعتل ةسردم

 فقالا ةعبرأ ذئم ىأ « ميدقلا ندمتلا

 اهيلع (تاديمرق) اهيق ناكو © ةئس
 باسحلاق ثادحالاو لافطألل سورد

 تامحعمو برضلا لوادحو ءاحهلاو

 نم اريثك اوفشتكاو )١( اهوحنو

 اهرثكاو ©« ديمارقلا وأ راجحالا
 دوقملاو كوكصلا اهيفو 4 ىبارومحل

 ةيكلفلا داصرالاو ةيضايرلا لئاسملاو
 ةيعدالاو ةيخيراتلا صوصنلاو
 كلذف ىقرلا ةلدآ ربكانمو .ةينيدلا
 اهتيرحب ةعتمتم تناك ةاأرملازأ دهعلا
 آذده ءاسن لثشم « اهلالفتس 1و

 نهملا نيطاعتي نكو + (وي) ندمتلا
 ىف نهنم ةعامج طرخنتاو ©« ةيملقلا
 (؟) ةيرمالا حلاصلاونيواودلا ةمدخ

 ناك « ىتآلا لصغلا ىف هئيبتس امك
 نس ىلا ضرالا ممأ قس 1 برعلا

 ةوغلب مهناو «ملعلا طيشنتو عئارشلا
 هيلا غلبي مل ام عامتجالا ماظن ىف
 ىكرلا نم 8 اوكردأو 4 مهورصاعم

 1 ممالا ضعب لازي ال ام ىعامتجالا
 يبارومح ةعبرش ىعن نه اةعطق هنع نيديعب رصعلا اذه ى ةندمتلا

 ©166.,083 00) ةنهارلا اننراضح ىف ءاسنلا لثم ديري (#ل 83, 182. ()
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 ىلع تبلغ ىتح « ةمئاق ( ةيبارومحلا ) ىلوالا ةيلبابلا ةلودلا تلاز امو
 ىلا بلاغلا لذ نم ارارق ةلودلا لهأ ضعب جرخف « مدقت امك اهرمآ
 ةلودب تفرع ةيبرع ةلود نميلا ىف اوأشناو © برعلا ةريزج ىف مهناوخأ
 امك © ريمحو بس ةلود لبق نميلا خيرات ىف ريبك نأش اهل ناك 6 نيينيعملا

 ب بونجلا لود وا ةيئاطحقلا برعلا وأ ةيناثلا ةقبطلا نع انمالك ىف ىتايس
 اوءاج ةدئالا برعلا نم مه ريغو ةقلامعلا نآ برعلا لوق كلذ قفاويو

 (96) )١( ماح ونب اهيف مهمحاز ال لباب نم برعلا ةريزج

 ؟ ةيبرع ىبارومح ةلود له

 الف كلت ةيبرع تحص اذاو © « ةيبرع مالسالا ةلود » : انلوق لثم هنا
 ام لثم اهتنايدو اهتداع نأ الو © نآرقلا ةغل لثم اهتفل نوكت نأ مزلتسي

 اهتاغلو اهتاداع ريغتت ممالاو, « انرق ؟7 نيتلودلا نيب ناق 4 شيرق برعل
 روصعلا ىلاوتو ميلاقالا رقتب

 ىف اوفلتخا مهنكلو « لصالا ةيماس ىبارومح ةلود نأ ىف فالخ ال

 : ىه كلذ ىلع ةلدالاو « ةقلامعلا وأ رصعلا كلذ برع مهو

 تمكح ىتلا لودلا نيب ركذ نادلكلا تروم (اشوحرب) سوسورب نأ )١(

 . مدعت امك اهمكح ىنسو اهكولم ددع ركذو © «ةيبرع» اهامس ةئود لبان

 ةلودلل سوسورب هنيعىذلا نمزلانم ادهع لباب لود برقآ ىبارومح ةلودو
 ةلودلا كلتل ركذ دقف . كلتل امم نابرقت اهمكح وتسسو اهكولم ددعو « ةيبرعلا

 ١١ ىبارومح ةلود كولم نآ راثآلانم رهظو ©« ةنس عه اومكح كولم ةعست

 برعلا لوق نيب قرفلا نم لقأ نيلاحلا نيب قرفلاو ©« ةئس 88 اومكح اكلم
 ىف ةيرجحلا راثآلا ةءارق دعب اهلاوحأ نم رهظ ام نيبو رمح ةلود نع

 نميلا

 «ورومع» مساي لباب لهأ دنع نوف رعب اوناك قارعلا ةيداب ناكس نأ (؟)

 ممآلا نم تارفلا ىبرغ نكس نم لك لمشي مسالا اذهو . برغللا عانبآ ىأ
 ميدقلا خيراتلا ىو .اهتيداب ىف مهودبو ماشلاى نويمارآلا مهيفو « ةيماسنا

 « داليملا لبق نيرشعلاو سماخلا .نرقلا ىف نيطسلف اوحستكا نييناعنكلا نأ

 كلت عاشناو نييمارآلا ودب لورن كلذ قفاوتنو 3 نييلصالا اهلهأ آوجرخآو

 )١( ج 18 تودلخ نبا 1
 ىلع هوض » ىالك بانك نع القن « ةيلبابلاةراصضحلا نع انه فلؤملا هركذن امو (#)

 هيلع تلخد ناو «© هتلمج ىف حيحص ( مجارملاةملئاق عجار ) « لباي نم سردقملا هباتكلا

 ةدياتج قئاثو نم ءاملعلا اهصلختسا كتالي دمت

 أهيلب اموهمل نم © عجرملا نقت © تروبال ىد : رظنا
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 اهانعمو « ىبرع » مهومس مث “٠ مدعت امك ورومع مهمسأو اهنف ' ةلودلا
 « بسرع ١ ةقلامعلا دج ىمس ىربطلاو ٠ اضيأ برغملا لهأ

 : الوأ « اهنم  ةيماسلا تاغللا رئاس نيبو اهنيب دجوت ال ةهباشم ةيبرعلا
 ةيبرعلا ىف ىه امك لباب ةغل ىف اهتاف (رجلاو بصنلاو عقرلا) بارعالا تاكرح

 اراثآ الا « ائيدح الو اميدق ةيماسلا تاغللا رئاس ىف اهل دوجو الو « امامت
 .كلذ نايب ىتأايسو ةقلامعلا اباقب نم امهلهأ نآأل (١)رمدتو !رطب ةفل ىف اهممع

 : اثلاث .نالدابتت امهو نون ةيبرعلا ىفو ميم ةيلبابلا ىف هناق نيوئتلا : ايتاث
 « ةينابرسلا ىف « نب » ىهو « ةيبرعلا ىف امك « نو » ةيلبابلا ىف عمجلا ةمالع

 غيصلا ىلا برقا ةيلبابلا ىف لاعفالا غيص : اعبار .ةيناربعلا ىف « مي »و
 طقسيىتلا ءامسالا ضعب نأ : اسماخ .ةيماسلا تافللا رثاس ىلا امم ةيبرعلا

 ةيلبابلا ىف ةظوفحم لازتال ةيناربعلاو ةينابرسلا ق لامعتسالاب اهف و رح ضعب
 ةيناريعلاىف اهنوث تطقس دقو امهيف كلذك اهناق «فنا» لثم « ةيبرعلا ىف امك

 اهيق كرتشت صئاصخلا هذه مظعم نأ تافتلالا قحتسي اممو . ةينايرسلاو
 هذه نأ عم ء ةينادلكلا وأ ةينايرسلا ةغللا نود (ةيروشالا) ةيلبابلاو ةيبرعلا

 للاوتب صئاصخلا هذه تدقف ةينادلكلا نأ رهظي نكلو ٠ ةيلبابلا نع ةفلختم
 سوماثل اهعوضخ عم ةفللا نأآل © مهتوادبل برعلا اهظفحو ةراضحلاب لايجالا

 لب < ندملا ىق امم ةيدابلا ىف اهسفنل ظفحأ ىهق رفتلاو عونتلا ىف ءاقترالا

 (؟ اهيلع نامزالا ىلاوتب سيلو ةراضحلا ىلا ةوادبلا نم لاقتنالاب ريغتت ىه

 «ىباوماس» لثم «© ىثعملاو بيكرتلا ةيبرع ةلئاعلا هذه كولم ءامسأ نا (5)

 راثآ ىف اورثع دكو « (؟) اتهلا سمشلا ىأ «انولبا قوسمش)#و «ماس ىبآ» ىلا

 اظفل ةيلك ةهباشم ةيبرعلا مالعالا هبسشت ةريثك مالعأ ىلع لبابب ةلودلا هذه
 تايمستب زاتمت ةمالكنأل « ةجحلا ةوق نمليلدلا اذهل ام ىفخبالو . ىنعمو

 همسا نأك أذاو : ىنانوي هنأ اننفرع الثم سديطنطسق وأ « سديالوقن

 نأ ملعن كلذ لثمبو . ىنمرا هنا اتفرع © روكرك وأ « نايجيكلا وأ ©« نايحرف
 «رليشو « دليفتتسوو « زيلجنالا ءامسأ نم نستربورو ©« نسكحو © نسطو

 ءامسأ نم .٠ نويرامالفو ©« تشاهو « هينابو « نامرجلا ءامسأ نم « دلقبوبو

 اذه ىلعو 0 همسا نم لحرلا سآر طقسم فرعت كنا ىتح .٠ نييسسنرفلا

 اذهو « ةيبرع اهلاجر ءامسا تناك ذا ىبارومج ةلود ةيبرع ىلع مكحن سايقلا
 : (© اهريغو نميلا ىف ةيبرعلا ءامسالا نم اهلباقب امو مهئامسآ نم لودج

 طتفممتتمب 108 0 .  1دمموور 8متأ 2521 651 عاب ةعص 407
 8وطوا0هدتوس 1طمعقنأة مضر, جو01. 111 (؟) اكتصعر 240
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 ىقلا يبرعلا بسشلا  ةيبرعلا ىف اهلباقي ةيئبايكا ءامسالا
 مسالا بحاص هعبتي

 أمس ميا عوشي ىبأ
 يسم قدص مع افودآز ىمع

 , ليا عدي وليا حدي
 افصلاو ١ نمش وسمش

 ١ ليادبع ليادبع
 , ِ ديع وديع

 ه د ليلخ وليلخ
0 1 00 
 , 58 تمد تحيي
 ١ ١ ليادو لبادو ىخا

 ها ليثارزع وريزع
 هاد ليا كلم ولبأ كلمي
 ل ١ سقت ناسسفن

 ناندع لالب لالب
 0 ةكردم كيرد

 ١ روكن وراكن

 , نيرق ونارق
 0 ةعصعص ةعصعص

 دج د د

 نيذلا ءامسأو اهئامسأ ىف هبشلا ةريثك نييلبايبلا تادوبعم نأ (6)
 6« لبو © لبأ لثم « اهريثو نميلا ىف برعلا ةهلآ مدقأب اهيلأ نوبستني
 ىف هلصفتس امك ©« عثيو © رسنو ©« نادمسو © نيسو 4 راتشاو ©« سمشو
 مالسالا لبق برعلا تابدأ نع انمالك

 « ةيبدابلا دودح ىلع مهتكلما ةيصق لباب اوذختا نييبارومحلا نأ (5)
 كلذ دعب « ةريجخلا » مهتلودل ايسرك نويمخللا هراتخا ىذلا ناكملا برق
 مهتوادب مايآ ىف نوملسملا برمعلا هراتخا ىذلا ناكملاو © ارق نيثالث وحن
 اذاف © ءام نيملسملا نيبو هنيب نوكدال » ىتح « رمع ىأرب المع « ةفوكلا »



 « سوسكيه 7 وساشلا ةلود وأ

 م.ق لال, د ؟؟16 ةتلسس نم

 | يعم ىف نويماسلا

 ةيماحلا بوعشلا نم ءامدقلا ليثلا ىداو ناكس نأ ةعئاشلا لاوقالا نم
 ىداو ناكس ناك امك © شوك هنبأ ىلا ةبسن ةيشوكلا وأ ©« ماح ىلا ةبسن

 نيب ةيدابلا ٌَّى نويماسلا أشن دكو 5 ةيناروطلا بوعشلا نم ةلحدو تارفلا

 ىلع امهئيب رماعلا ىلاو امهيلا نويرستب اوذخاو « مدقت امك نيبداولا نيذه

 نم كلذ ىف اوجردتو © نيطسلفو ايروس ىف طسوتملا رحبلا ءىطاوش

 ماشلاو نيطسلفو لباي ىف ءاليتسالاو حتفلاق ةرجاهملا ىلا برستلا

 نييماسلا لوخدب ادبي رصمب ىديدحلا رصملا نأ ةريخالا ةيرثالا تافاشتكالا

 تالآلا نوفرعب اونوكب مل نييماسلا لوخد لبق نيبرصملا نا ىأ « اهيلآ
 « ىرصملا خيراتلا ةنمزأ مدقأ ىف ةدادحلاب نويماسلا مهاتأف «© ةيديدحلا

 © لصاألا ىرموس ندمت نع تارفلا ىداو نم كلذ مهيلا اولمح مهلعلو

 اممو . رصم ىلا هولمحو لباب حتق لبق ةرواجملاب نويماسلا هبسستكا

 نييرصملا ةهنآ مدقأ نأ رصم ىلا نييماسلا حورن مدق ىلع هب نولدتس
 )١( لصالا ىماس « حاتف 2

 ضرالا » برعلا دالب نومسي مدقلا ذنم نويرصملا حرب ام كلذلو « رمحالا
 اومس بوعش ةدع نييماسلا نم اوفرعو © « ةهلآلا ضرأ » وأ « ةسدقلملا

 وهو « (« ومآ » وأ « وماع » ظفل اميمج مهيلع اوقلطأو « مساي اهتم الك

 كا مهنأ اوركذو « ( ةماعلا وأ ةمألا ) بعشلا :هاتعم لصالا ىماس
 فرعت كانه نكامالا م ازرق الو . ةلرنملا ة ةرمثو اج

 لسا نم 1م لا م يما يا رع را
 ةضماخ ءاهشا ةيماقلا بوعشلا نورس 101000 0

 0 يت | تنوزيمي اوتاكو . (؟ اهتارمع ىق يماس
 نييعينيفلا هب نوديرب © لاخ » وأ « راخ » اآهنم

 برعلا مهو ودبلا ىآ «وساش» نييماسلا نم ةيدابلا لها نومسي اوناكو
 ةيداب ىف نولقنتي وساشلا ناكو . دحاو ىئعلاو نييلبابلا دنع ىبرعلا وأ
 تيت

 ركتصع 154 6 ظصحتصصمط. 1 ,14 6 250 00 ةكتمع 40, 45 95
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 . مايالا هذه ودب اهيف لقنتي امك رمحالا رحبلاو لينلا نيب ةيقرشلا رصم
 ءعارمجلا ضرالا ىأ « رشت » ةيدابلا هذه نومسد ءامدقلا نويرصملا ناكو

 نكي ملو )١( ءادوسلا ضرالا « ىميك » همساو ليثلا ىداو نع اهل أازييمت

 اهنيب نولحري اوناك لب ءارحصلا كلت ىلع مهبراضم ىف نورصتق وساشنا

 مهنال قارعلا وذنب مهتاوخاب اولصتا امبرو اهءارو امو عامينم ةريزج نينو

 دحاو ىنعمب ©« برع »و « وساش » و دحاو لصأ نم اعيمج

 هركذ مدقتملا نوجرس نب نيس مارن نأ لباب راثآ ىف ءاج دقف . خيراتلا
 ا ةنس نافم اهمساو ةهربزجلا كلت ىف ةليبق براح

 اهرما رسأو 6 م.ق

 لاجر نأ اضيأ راثآلا كلت ىف ءاجو . هدلب ىلا (؟) اهراجحأ ضعي لمحو

 20.6. ةملس وحن لباب ىلا ارب ةراجتلا لقنب نولغتشي اوناك ةليبقلا هذه

 اوناك وساشلا نأ رهظيو . اهركذ مدقتملا قيلام ةليبق كلذكو (؟) مق

 ظفل نآل ءانيس ةريزج ءارو نايدم ضرأ ىف نوميقي رصم ةيداب مهلوزن لبق

 م.ق اله. ةنس لباب رانآ

 وساشلا ةلود

 ناك امك لينلا ىداو ىق رش ىف نولقنتي اوناك ( ةاعرلا وأ ) ودبلا ءالؤهف

 نوطس ام اريثك وساشلا ناكو 6< تارفلا ىداو ىبرغ نولقنتي نييمارآلا ودب

 دهع نم بهنلاو وزفلل ةلياسلا مهيلع نوعطقي وأ مهندم ىف نييرصملا ىلع

 ءايقشالا نم مهنودعبو مهتامجه نوعفدي نويرصملاو (4) مهكولم لوأ انيم |
 ناك ام اريثكو © مهنوفاخي اوناك مهنكل مهنورقتحيو بلسلاو ةراعدلا لهاو

 مهيف هنوف رعب اوناك امل ضعب ىلع مهضعب مهبورح ىف مهب نوئيعتسي ةنعارفلا
 ا ةيدابلا لهأ رئاس لثم ةعاجشلاو ةدشلا نم

 ىلع اهب اوبشو ةصرف مهل تحئس ىتح مدقت ام ىلع اروهد وساشلا لظ

 هوبأ تام امل رصم كلم تعحمنما نب تاهنس نأ كلذ ةيفيكو  اهوكلمو رص»

 (د#)نسترسوأ هجو نمنيطسلف ىلا رف ةيرصمحلا ةرشع ةيناثلا ةلودلا رخاوأ ىف

 كلذ لبق لبنلا ىداو نم نوجرخب نويرصملا ناك املقو  هابأ فلخ ىذلا
 لامعأ ضعب ىلوتو ىشثناومع اهكلم ةنبا كاته تاهتس جورزتو نيحلا

 قئالع ىلا كلذ رجف « هدلب ىلا داعو وفعلا لان تاهئس َماَش املو ب ماشلا
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 كلم رصم ىلا صخش ىناقلا نسترسوأ دهع ىفف ٠ نيدلبلا نيب ةلدايتم

 « .ناتسولا رف قف سكيروا ةنالو ريمآ تتممونخ رازو عشيبأ همسا ىبرع

 رخ ليلق دعبو . نسح ىتب ىف كلملا اذه ربق ىلع اشوقئم كلذ ىرتو
 و ٠ حلاصملا تكاستف « اهكلم نم اماقتنا نيطسلف حتفل ثلاثلا نسترسوأ
 ىلع اويثوو ةصرفلا هذه ةقلامعلا منتغاف « نييرصملا ىلع ةلمج نويماسفا
 لباب برعلا هب كلمت ىذلا نمزلا وحن « نورق ةعضب اهوكلمو ىلغسلا رصم

 ردص ىف برعلا ةضهن هبشت ةنس فالآ ةعبرأو فين ذنم ةيبرع ةضهن ىفف
 ةلود فعض ةقفلامعلا ملتغاق * بلغتو اهيق بثت راودأ مماللو  مالسالا

 كلذ دعب سرغلاو مورلا فعض نوملسملا ملتغا امك © تارغلا ةلودو لينلا

 فعض ىف اهماكحو ةبرطضم وساشلا دهع ىلع رنمم تناكو انرق نيثالثب

 ىلقسلارصم ىف وساشلا دحوو . مهتلود رخاوأ ىف مورلا ناك امك 6م ماسقناو

 ىف نوملسملا دجو امك «© نييقينيفلا وأ «راخلا» مهتاسسل ءانبأ نم مهرصني نم

 ىف ديمصلا ىلا ةتعارفلا رقت 2 فدل لا ىرحبلا هجولا ةقلامعلا
 ىلا مهتزوح ىف رصم تلاز امو « داليملا لبق نيرشعلاو ثلاثلا نرقلا لئاوأ

 مهتومسسيا نانويلاو 2 ودبلا ةلودب مهتلود تف رعو 4 رشع نماثلا .نرفلا لوآ

 رصتتسا طبقلا كولم ضعب نأ » وهف را نم برعلا نادت اانا
 نب ناروت لاقيو © عمود نب ديلولا همساو  هدهمل ماشلاب ةقلامعلا كلم

 دعبتساو رصم كلمو هعم ءاجف  قالمع نب ورمع نب ناداف نب ةشارآ

 4 ميهاربأ نوعرق مهنم نأ لاقبيو . رصم قيلامعلا كلم مث نمو ©« طبقلا

 نوعرقو ©« فيلولا نب نايرلا وهو فسوي نوعرفو © لشالا نب نائس وهو
 هيمسي ديلولا نب نايرلا نأ نورخآ ركذو . بعصم نب ديلولا وهو ىسوم
 فسوب ةصق بحاص زيزعلا وهو ريفطأ ناك هريزو نأو © شوأارقن طبقلا

 ىلع هوأرق ام هيشت ب اهراصتخاو اهطالتخا عم « ةباورلا هذهف () . « خلا

 رصم ىلع اوبثو ىتح ةقلامعلل تحنس ىتلا ةصرفلا نع راثآلا

 ؟ برع وساشلا له

 حولا نوثنام نع القن « داليملل لوألا نرقلا رخاوآ ىف قوتملا ىليئارسالا

 7 ج ىا/ نودلخ نبا 01)



 الا

 همالك ضرعم ىف 2« داليملا لبق ثلاثلا نرقلا طساوأ ىف ىوتملا ىردنكسالا
 1 : لاق © وساشلا ةلود ءوشن نع

 موسقل نذأف « اتيلع بضغ هلالا نأ انكولم دحأ سواميت دهع ىلع قفتاو ٠
 اندالب ىلع انوبلغو « انتبراحم ىلع اورساجتو قرشلا نم اوعاج مهلصأ ف رعبال
 الذ سسانلا اوماسو 2 انتهلآو انلكايه اومدهو انندم اوقرحأو انك ولم اولذأو

 اكلم مهيلع اويصن مث © دالوالاو ءاسنلا اويسو © لاجرلا اولتقف افسخو
 اعالعأ رصم ىلع ةيزجلا برضو سيفنم ىف ماقأ « سيطالس ٠ ةمسسأ مهتم

 اذا ليثلا ىداو نع نيبروشالا عفدل لقاعملا ىف ةيماخلا ماقأو « اهلفسأو
 اهتسصحو ةياغلإ هذهل ناص ةيالو ىف سراوأ ةنيدم ىنبو . هيف اوعمط

 6 ؟عءريتم مهددع غلب ىتح اهتيماح نم رثكأو ©« راوسالاو عالقلاو جاربالاب

 دتجلا بتاور عفدو ةطنحلا عمجل فيصلا ىف اهيلا ىتأي نسيطالس ناكو
 مكحو نويب همسأ كلم هفلخ همكح نم ةئس ١7 دعبو . برحلاب مهسيرمتو
 سيقوبأ مث « رهشأ ةعيسو ةنس 55 مكح سانخابأ هدعب ءاجو ءاةنمس 5
 ةنس 55 سيسأ مكح اريخآو © ارهشو ةنم ه. ساينايو 4 ةئس 1

 ةبراحم نع اوقكت ملو © مهكولم نم مكح نم لوأ ةتسلا ءالؤهو . نب رهشو

 سروسكيه ىمست ةمآلا هذه تناكو . مهتدابا نوسمتلب اوناك مهتأل نيب رصملا

 كلم ةسدقلا ةغللاب « كيمه » نم ةفلؤم أهنال ٠ ةاعرلا كولم ىأ 11

 )١( برع مهنا نولوقتب ضعبلا نكلو © 6 ىعأر » : ©« ىسوس »و
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 * نيظفل ىلا ىفيلغوريهلا لصالا ىف درت سوسكيه ظفل نأ شكورب ىريو
 نأو © « ودب » وأ « ةيداب » ىناثلاو © كلم لوالا  وساشو «© كيه

 .برعلا ىأ ةيقرشلا ءارحصلا ىف نولقنتب اوناك نيذلا وديلا مه سوسكيهلا

 رزنلا ىلع الا او فتقو الو ةيرصملا راثآلا ىف ةلودلا هذه مسا ىلع اورثعي ملو

 ىلفسلا رصم ىلع اوطلست ءابرغ اماوقأ نأ راثآلا ىف ءاجو . اهراثآ نم ليلقلا
 «ىتنم» وأ « نيم » ةماعلا ةفلب نومس اوناكو © ةبيط كولم مهجرخآ ىتح

 .روشأ ىلا برقأ اهنكلو ماشلا اهب ديريو « رشأ » مهناسلب اهمسا دلب نم
 لها مهو « ونتول وأ © ونتور مهمساف ( ةيفيلغوريهلا ) ةسدقملا ةغللا ىف امأ
 وساشلا نم ةفلؤم تناك ةلودلا كلت نأ رهاظلاف . مهحالطصا ىف ماشنا

 ةقرق مهيف ناك امبرو نويماس مهلكو © ماشلا لهأ نم مهريغو نييقيئيفلاو
 .. قارعلا ةقلامع نم

 دوهيلا نم وساشلا دهع ىلع رصمب رثاكت ىماسلا رصنعلا نأ ىف فالخ الو

 نيطلستم نويرصلا لظو ىرحبلا هجولا ىف ترصحنا مهتطلس نكلو 4« مهرشهو
 «© ةيئيطتطسقلا ىف نيطلستم ىمالسالا ممتفلا دعب مورلا لظ امك ©« ديمصلا ىف
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 فب

 ملو © مهدالب نم قيلامعلا اهيف اوجرخآ ةصرف ةنعارفلل تحنس دقو
 مل قيلامعلا نأ انداقتعا ىف حجرالاو ٠ نيملسملا عم كلذ مورلا عطتسي

 مستقا امبرو + ماظن ريغ ىلع هنويهانتي اوناك امناو رصمب مكحلا !وثراوتي
 نييماسلا رضح نم مهو نويعينيفلا ىلوتساف © ةدايسلا كلت نويماسلا

 نييماسلا ودب مهو قيلامعلا ىلوتساو « ةلزنملا راوجب مهلزانم ىلع ( راخ ١
 اورصاع نيذلا الا مهكولم ءامسأ نم انيلا لصي ملو . اتلدلا فارطا ىلع

 ةعباسلا نم دحاوو ؛ ةرشع ةسداسلا نم دحاوو « ةرشع ةسماخلا ةلئاعلا
لا هذه ىلع مهمكح ىنس عم نوثينام مهركذ « ةرشع عب

 : ةروص

 مكحلا ةدم كلما مسأآ 'مكحلا ةده كلما مسأ

 ال 65 نسا » 545 نويب

 20.٠ لوالا ىبابأ ام» وك سانخابأ

 ل00 ىناثلا ىبابأ م» 1١ سيق وبأ

 ماع لك ءأملا اهرمغب © ناضيفلل ةضرع لازت ال ىلفسلا رصم تناكو
 مه وعلم مهنكلو اهنم مهجارخآ نويرصملا عطتس ىملو « لامعالا اهب لطعتتو

 ىرصملا ندمتلا ىلع وساشلا ضقب ملو . ةورثو انارمع رثكأ ىهو ديصلا نم

 وأ ىرموسلا ندمتلا ىلع قارعلا ةقلامع نويبارومحلا مهناوخا ىضق امك

 مهدعب نيمكسملا برعلل ناك امثو

 ةصالخو « ةلأسملا هذه سردب هيلا راشملا شكورب روتكدلا ىنع دقو

 ىقرش اومكح « ىتنم » نويرصملا مهيمسي نيذلا ءابرغلا كولملا نأ هآر ام

 مويسولب خرف ىلع سيراوأو راوهو ناوز مهكلم ةبصقو « ةليوط ةدم رصم

 اوسستقاو نيب رصملا عئابطب ءانرغلا كتئلوأ عبطت دكو 4 مهتوصح اهيقو

 نويحتن اوناكو 3 ةموكحلا ماظن ََْق مهودلقو هوبنكو مهئاسل اوملكتو 34 مهتاداع

 نودبعب اوناكو « اهسابل اوريغو نقذفلاو سارلا ىف ارعش اهل !ولعجق مهثاربك

 اوتحنو * ةمخق دباعم سسيراواو ناوز ىف امهل اونبيو © رورشلا لصا

 نوخرؤي اوناكو . ناوصلا نم ةراجح ىلع هريغو لوهلا ىبأ لكشب ليثامتلا

 نسبتقأو + ةقنش ع ةددعب مهخيرات غلبق ( بون ) همسا كلم نمز نم

 .. مهتآركتبم نم حنجحملا لوهلا وبأ دعيو « ةديدج الاكشا مهنع اودخاف



 فز

 لعلو © ةليلآ ةلودلا هذه اباقب نم نويقنملا اهنع فشك ىتلا راثآلا نأ ىلع
 «راثآلا كلت نع مهءامسأ اوحم مهدعب اوءاجنيذلا ةنعارفلا نأ كلذ ىق ببسلا
 هعمو «بون» وأ «ىتبون»و ىبوبأ ةلئاعزم «ننكاعر» : امهوأرق نيمسا الا

 « ىقوقأ » سيفمم ةغلب قطنب لرالا مسالاف © «ىنتاوهيلا تس» همسا فظوم

 هذه رابخأ ضومغ عمو . نوثينام هركذ ىذلا سيف وبأ نم هظفلب برقي
 فحتملا ىق ىدربلا نه ةعطق زومر لحل هجور ىد موحرملا قفو «, ةلودلا

 اهيف ءاج © ىرصم هباون نم بئانو روكذملا ىبوبأ نيب ةرياخم ىه « ىناطيربلا
 ©« ختوس م.ركتو هاوس نود ةدابعلل هلالا «تس» راتخا هنأل كلملا اذه داقتنا

 )١( .شكورب هدروأ ليوط ثيدح ىف جارخلا ءادأ ىلع نيينطولا ربجأ هناو

 نم هليلع اورشع اميو 0 مدقت أم ليلدب 0 نويماس وساشلا وأ ةاعرلاف

 ةيماس ظافلأ لوخدو «© مهدهع ىف راثآلا ىلع ةشوقنملا ةيماسلا ءامسإلا
 « نهاكلاو ؛ سارلاك © مهناسل ىف اهولخدأو مهريغو دوهيلا نع اهوذخأ

 ٠ تاناويحلا ءامسأ نمو 4 اهريغو « بابلاو © تيبلاو © رئبلاو ©« ةكربلاو

 تيبو © روهم لعبو 4 اموريذع سانلا ءامسأ نمو © سرفلاو «© لمحلا

 : ةيتآلا بايسألل ايرع مهنوك حجرن انكل  (دي) اهريغو « لعب

 مدقت امك نوئينام نع القن سوفيسوي هركذ ام ل ١
 هانلقت دقو رصم ةقلامع نع مهبتك ىف برعلا هآور ام ل ؟

 ْ برعلا مهو (؟) « ةيدابلا وأ ودبلا كولم » اهنأ

 برعلا دالب نم اميدق اوءاج سوسكيهلا نأ ةيرصملا راثآلا ىف درو

 ىهو «© مضلاب ىهتنت اهب نوف رعب نويماسلا ناك ىتلا ءامسالا نأ  ه

 « وساشو « ونتولو © وماع : مهلوق لئثم مفرلل بارعالا ةكرح
 ةيلئابلاو ةيبرعلاب ةيماسلا تاغللا نم صاخ كلذو

 ةلود دعب الأ تابكرملاو ليخلا نومدختسي اونوكب مل نيبرصملا نا 1

 مهن ويصاب مهو مهدالب نم ةقلامعلا جورخدعب اولازام نيب رصملا نأ .ت 3:7
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 ١ طحت عسعط, 4 0(
 ترضت هكّقت © لاح ىأ ىلعو « ةهلاح ىلعاهتكرتف ءاممالا هده قيقحت عطتسا ملا (ه

 امات ارفت سوسكيهلل ةيسنلاب تافولعملا
 ةاكتصو, 140 )0  ةلادهمعطو, 11 51 6  عسعمعطب 11 82 نإ



 املا

 , ىناثلا سيسمعر لعف امك مهضرأ ىف مهيلا نوجرغخيو ءادعلا
 . مهتاوزغب مهتوقياضيو مهدالب ىف مهنومجاهي اوناك برعلاو ٠ سمتوتو
 سرفلا مهترصني اولعف امك هورصن رصمه ىلع حتاف مه رصنخ سا اسملكو

 وأ نيسيمارآلا ودب نم رصمو قارهعلا ةقلامع نأ حجري ٠ لوقلا ةلمجو

 نم ةلمج نم مهف “© برعلا ةريزج نييماسلا دهم نا حص اذاف نييذوالنا
 ىف مهتوادب ىلع اولظو «© ميدقلا نمزلا ىف قارعلاو ماشلا ىلا اهنم حزن
 نويماسلاف « اهريغ وأ نيرهتلا نيب ام نييماسلا تبثم ناك اذاو . ءارحصلا

 قارعلاو ماشلا ىداوي ىف « داليملا لبق نيسمخلا وأ نيعبرالا نرقلا ىف اودجو

 ناكو . م.ق !١ نرقلا ىف رصم مث 2« ؟© نرقلا ىف قارملا ىلع ءاليتسألا
 « اًئيش ملاعلا رئاس نع نوفرعبال مهدلب ىف نيروصحم ةقلامعلا لبق نويرصملا
 ايروس ىلع اولمحف 4 تابكرمو ليخ باحصأ مهجورخ دعب اوحيصأف
 (دع) هركفقنس امك ليابو برعلا ةريزجو نيطسلفر

 ةقلامعلا اياقب
 رممو قارعلا نم مهجورخ دعب

 4 ليئلا ىداو نم رصم ةقلامعو 4 نيرهنلا نيب نم قارعلا ةقلامع جرخ امل

 زاجحلاو نميلا ىف الود اوأشناو «© اذاخفاو لئابق برعلا ةريزج ىف اوقرفق
 . برعلا مهقرعي نيذلا مهو ةدئابلا لئابقلا اهنمو « برحلا ةريزج رئاسو
 « رصم الو قارعلا اولخدي مل نيذلا نييمارآلا ودب نم لئابقلا هذه- لعل وأ
 دومثو داع برعلا دنع ةدئابلا لئابقلا مهأو + مرا ىلا اهباسنأب عجرت ىهو
 ىتعن © برعلا اهف رعب مل نأش تاذ الود اهيلأ فيضنو 5 نسادحو مسطو

 نيب رمدت ةلودو «© نيطسلف ىلا انيس ةريزج ىف نييمودألا ءاقلخ كطابتالا
 (د6) ىتأيس امك قارعلاو ماشلا

 دلع

 دامعلا تاذ مراو

 اهركذ ءاجححو 2 «مرأ داع» اضيأ تيهمشس كلذلو 4 ةيمارآلا ممألا وم داع

 «مرأ» ظفل نيخرّوملا ىلع سبتلاق © «دامعلا تاذ مرا داع» ميركلا نآرقلا ف

 ىف اوغلتخا داع اهائب ةنيدام_ مسا هنا اومعزف 2« هل ةغص دامعلا تاذ اونظو

 مهتم غاجسضلا نأ ركذ رصمسيح هئيدح ىف نودلخنبا نأ مهلا هركذام ىلا فيصضاو نهب
 ةراظح لهاودبلا ةيّقبك اونوكي مل ءالؤه نكلو « ةيقرشلا رصم ءارحصو انيس نورسسب آوناك
 سوسكيهلا نأ نه هركذي ام امأ .٠ رصم ىلااهولخدي مل. اذهل اعبت مهو تالجسلاب ةقرممو
 فاشتكابستت ةميدقةروطسا هدريفهلاممتساوهرهص نييرصلا اوملعو رصم ىف ديدسلا اولخدل
 انيس ةريزج لهأ نم ناك هنا لاقي نيقلا بوط ىمسي لجر ىلا ديدحخلا رهم

 برعلا نع هنوركذي اميف برملا ةاور عباقي فلّولاو © ايخيرات تبالا رش اذها(هاعل
 رابخأ نم ةفئابلا



 بة

 آوصهذ امبرو ؛ قشمد نورخ<؟ لاقو « ةيردنكسالا اهنا مهضعب لاقف .اهناكم

 ىف ةضفلاو بهذلا روصق اهب سفانيل اهانب داع نب ادادش ناو « نميلأ
 اوعمجي نأ هلامع ىلا بتك هنا اولاق . راهنالا اهتحت نم ىرجت ىتلا ةنجلا
 2« كسملاو ٠ توقايلاو ©« ردلاو ©« ةضفلاو ©« بهذلا نم مهضرأ قام عيمج

 جرختساف نداعملاعيمج ىلا هجو مث 2 هيل د وهج ويف نارععزلاو 0 هتساف ن 0 ١ هبأآ و ©« نارقعزلاو «رينعلاو

 ني -صاوغلا ىلا هلامع نم ةثالث هجو مث « ةضفلاو , بهذلا نم اهيف اه
 مث هيلا كلذ عيمج لمحو 3 لابجلا لاثمأ اهنم اوعمجف رهاوجلا اوجرختساف

 هب صصقف «© قيقعلاو © دجربزلاو © عرجلاو © توقايلاو © ردلاب رمأو

 نيطاسأب كلذ عيمج « دمعب فرغ اهقوف نم افرغ اهل لعجحو « اهناطيح
 نم اهيلا هقاس ايداو ةنيدملا تحت ىرجأ مث . توقايلاو « عرجلاو « دجريزلا

 كلذ ىف ىرجأف رمأ مث © ةميظعلا ةانقلا ةئيهك اًخسرف نيعبرا ضرالا تحت
 رهنلا كلذ ىتفاحب رمأو 2 ةقزالاو عراوشلاو ككسلا كلت ىف ىقاوس ىداولا

 رهوجلا عاونأ هاصخح لعحو 2 رمحالا بهذلاب تسيلطف ىقاوسلا عيمجو

 ةفصرم رصق ؟.ةثءزدثث اهيف ىئبو ايلاع اهروس رصو « كلذ لثم اهضرعو

 اعيثم ارصق رهثلا كلذ ءىطاش ىلع ةئيدملا طسو ىف هسفنل ىنبو ©« ةعصرمو

 هيلع يبصنو « ىداولا ىلا عرشب اهباب لعجو ٠ روصقلا كلت للع فرشي

 كسملا قدانب ذاختاب رمآو ©« تيقاويلا عاونأب نيضضفم بهذ نم نيعارصم
 عيمج ى تويبلا كلت عافترا لعجو .٠ عراوشلا كلت ىف تيقلأق نارفعزلاو

 عاوتأب هلخادو هجراخ اضضقم « عارذ 7. روسلاو 4 عارذ "ا ةنيدملا

 نملب ةرظنم 3 اخ رود امك روسلا جراخ ىو © اهريغو تيقاويلأ

 )١( ماع ه.. اهئاتنب ىف ثكم « هدونج اهلزنيل بهذلا

 اهيلا اودمع امئاو « تالوقعملا ف اهلثمب عمسم مل تافلابم لاوقالا هذه ىفف

 رصمن ةنعارفلاو ماشلا ٌى مورلا ةينبأ اوأرو )0 ةلئيدم «مرا» نا مهداقتعال

 نأ انداقتعأ ف حيحصلاو .٠ مخفاو اهئم مظعا داع ةئيدم نوكت نأ اآودارأف

 لئابعلاو ء(ك) مرا دوم : اولاق امك © مرا داع : اولاعف 4 ةليبقلا مسأ «مرأاا

 داليملا خيرات ىلاوح نميلا لئابق ةلمح ى اوركذ نيينانويلا نا كلذ ديؤيو
 اهب دارلا نأ نهذلا ىلا ردابتب دقو © جهبوربزؤون مهناسلب اهنوبتكب ةليبق
 ةينئيتاللاب وزءووردوجوهئئنةينانويلاب اهنوبتك هذه نكلو ©« تومرضح »

 ١كم و !1؟ ةزمح ( ؟ جالا نويدلخ نبا 0 ١ ج 1187 توقاب 01)
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 امل ةدحاو ةليبق اودارأ ولف . اعم نيظفللا اودروأ دقو © قيونئمسم 8

 نويداعلا وأ نويمرداعلا اهب دأرب جخنروورزئون نأ حجرالاف « اعم امهوركذ

 الو «© ةقلامعلا نم مدقأ اهنا نوديزيو < داع مدقب لثملا نوبرضي برعلاو
 © تافارخلاو تافلابملاب وشحم اهنع هوركذ ام نال كلذ قيقحت ىلا ليبس

 ةبقلاك مهدحأ سارو « عارذ ةّنم ىلا اعارذ /. مهنم لجرلا لوط نا مهلوعت
 مهلوأ ةعضب الا اهكولم نم !وركذي ملو . عابسلا اهب خرفت هنيعو : ةميظعلا

 ةعبرأ هل دلوو ©« ةرم فلأ جورت هنأو © ةلس .٠ شاع هنأ اولاق ©« داع

 ولخت الو © ةنس ٠6" هرمع لعجف مهضعب لدتعاو . هبلصل ركذ دلو فإالآ

 ةمآلا هذه مدقب نوعمسس اوناك برعلا نأ رهاظلاف « ةقيقح نم ةفارخلا هذه

 كلذ: عيت ةليوط. مخرامعاا )ولف 44 البلك .ازفن الا ااهك لامن نم“ نوق رغتاالو
 تاجوزلا ددعت مهرامعأ لوط ىلع بترتو 34 مدقلا

 . دادشو ديدش مهو داع ءافلخ رامعأ نم هركذ ام ىف كلذ وحن لاقيو
 اريثك حتف دنا نولوقيو ©« ةلودلا هذه لامعا مظعأ نويسني اذه دادش ىلاو
 رابخا ق دجن مل امهبم الوق © دنهلاو « رصمو « قارعلاو « ماشلا دالب نم

 ادوه مهساذكتل « صاصقلا نم مهباصأ امب ةربعلا قابس ىف اداع ركذ ميركلا

 ةراجحلا نم هتودبمب اوناك ام كرتو هللا ةدايع ىلا مهاعد مهنم ىبن وهو
 راصعاو عياوز هتبقعأ تاونس ثالث طحق مهباصاف اوبأف ©« باشخالاو
 دوه ىقبو . فارعالا ةروس ى ةصخلم ةصقلاو « مهتكلهأف مهب تلرث

 مهنا نومعزيو « ةيناثلا داعب اوفرعو انيح اوماقأ هتوعدب نمآ نمم ةعامجو
 ةيناطحقلا مهبلغ ىتح ةنس فلآ مهمكح لظو ٠ برام دس اونب نيذلا مه

 اهومس نأ اهيحاض نوف رعبال ش وقت اهيلع ةمددق الذللعا اوأر اذا اودوعت برعلا نأ ىلع . اركذ اهل اوري مل مهناف اداع الا مهلاوحانم اريثك اوف رعو «© ةمددقلالودلا نم ريثك اياقب نم فتن ىلعبرعلا دالب رافآىق نوبقنملا رثعو

 دنع لبح ... مرأ شج» : هلوق شج ةدامب توقاب مجمعم ىف ءاجو « «ةياع#
 ىفو ؛الكلا ريثك ريملأو لبالا هاعرت « لهس ىلعالا سلمأ « ءىطىلبج دحأ اجآ
 ةدام ىف لاقو . « رخصلا ىف ةتوحئنم روص هيف 6« مرأ داعت نكاسم هئورذ

 لعلو . «تويبلا هبش فوهك / ءىط رابد ىف اجآب لبج . ريصلاو » ؛ ريص
 اهفسشك ىلا داورلا قفود نأ ىسعقف « ةسسن تويبلا هفهو شوقنلا كلت نيب
 نميلاو ءاميتو حلاص نثادمو ءالعلاو ناروح ىف اهلثم اوأرق امك 2« اهتءارقو

 )١( ج توقايو ؟ ج ؟؟ نودلخ نبا ىف ةلوطم داع ةاصصق ىرتو ١ ءمادقلا ىباو ١.١
 ج ١ اهريقو ١



 بوب

 دومت

 نآل « داع عم نآرقلا ىف دومث تركذ

 ةربعلا ثيح نم دحاو امهب دارملا

 فطع داع ربخ ركذ نأ دعيت .ةظعوملاو

 مهاخاآ دومث ىلاو » ؛ لاقف دومُث ىلع

 هته مكبر نم ةنيب مكتءاج دق هريغ هلا
 ضرأ ىف لكأت اهورذف ةيآ مكل هللا ةقان

 باذع مكذخأيف ءوسب اهوسمتالو هللا

 دعب نم ءافلخ مكلعج ذا اوركذاو ٠ ىميلأ
 نم نوذختت "ضرالا َق مكأوبو داع

 اتويب لابجلا نوتحنتو اروصق اهلوهس
 ضرأالا قى اوثعت الو هللا ءالآ اوركذاف

 نم اوريكتسا نيذلا "الملا لاق٠ نيدسفم

 مهنم نمآ نمل اوفعضتسا نيذلل هموق

 ( حئاص نتاده ) رجحلا ىف تنبلا رصق !اولاق هبر نم لسرم احلاص نأ نوملعتا

 .نورفاك هب متنمآ ىذلاب انأ اوربكتسا نيذلا لاق .نوئمٌؤم هب لسرأ ام انا

 نم تنك نا اندعت امب انتئا حلاص اي اولاقو مهبر رمأ نع اوتعو ةقانلا اورقعف

 لاقو مهنع ىلوتف .نيمئاج مهراد ىف اوحبصاف ةفجرلا مهتذخأف .نيلسرملا
 نوبحت ال نكلو مكل تحصنو ىبر ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي

 « نيحص |

 تاغلابمب ةهوهوشو ةهوهعسو نأ نع نوخرؤملا دزب ملو © دومث ريك اذه

 ىف اهماعم ناك ادومث نأ برعلا بتك ىف روهشملاو . اهركذ نم ةدئاف ال

 ىلا ىماشلا جاحلا قيرطب ىرقلا ىداو ىف « حلاص نئادمب ةفورعملا رجحلا

 © 1١.9 ةنس ىف رجحلا ىلا ةيزاجحلا ةيديدحخلا ةكسلا تلصو دقو « ةكم

 ١( مالسالا لبق اهنونكسب دوهيلا ناكو

 تناك ادومث نا اولاق كلذلو « ناكملاب امهبراقت ىضتقي داعب اهطابترا نا ىلع

 انل فشكي ملو .(؟زاجحلا ىلا اهوجرخأ رمح تكلم املف « اميدق نميلا ىق

 نوجرس اهبلغىتلا دالبلا ةلمجىف دومث تركذو .لوقلا اذه ديؤبام نآلا ىتح

 اهنأ فصولا قايس نم ذخؤبو «© (؟)زاجحلا ىف « م.ق الإو ةنس ىروضشالا

 خيرات وحن نانويلا بتك ىف اهركذ ءاجو « رجحلا ىبونج ىأ ةكم راوجب تناك
 1 طقتصا لعدن ىنيدومت اهتومست مهو 6 رجحلا :ىق اهتاكم اوئيعو « هدعبو داليملا

 ةقاتلا جف برعلا هيمسي ناكم رجحلا بناجبو . موبو .اهنومسي رجحلاو

 نتكهميب 3558220 60 --4 جال. ءادفلا وبآ (() 00. ىركبلا (1)
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 حوتف باتك بحاص ليعامسا وبأ ركذو © عوهوموبو سوميلطب هامسف
 قيرط ىف تناك اهلعلف 6« )١( ندعو ىرصب نيب ضرالا اوألم ادومث نأ ماشلا
 نيمختلا نع كلذ ىف مكحلا جرخي الو ©« لامشلا وحن اهترجه

 خيرات ليبق تلخد ( رجحلا ) حلاص نئادم نأ راثآلا هءارق نم تباثلا اماو
 لالطا ىلع ام ليلدب © مهركذ ىتآلا ارطب ناكس نييطبنلا ةزوح ىف داليملا
 نم دحاو رغ اهراز اهيلا راشملا لالطالاو . ةيطبنلا ةباتكلا نم نئادملا كنق
 ىهو اهاباقب اوسردو «© باتكلا اذه ةمدقم ىف انركذ امك « نيقرشتسملا
 © اشابلا رقو «© تنبلا رصقب فرعت ضاقنأ اهمهأ « رخصلا ىف ةشوقتم

 جربلاو « ةعلقلاو

 تاكربت اهلك وأ اهرثكا اذاف © ةيطبنلا شوقنلا نم اهيلع ام اوأرقو
 ىطبتلا فرحلاب رجحلا ىف هودجو اهنم لاثم اذه . رويقلا ىلع ةشوقنم
 0 دالمملا لاوح هخيراتو

 نهسفتأل اهتنبا ةبيلكو مرح تنب ةلئاو تنب مكمك هتنب ىذلا ريقلا اذه»

 هبعش بحم نييطبنلا كلم ثراحلل ةعساتلا ةنسلا نم ةبيط رهش ىف نهترذو
 عيبب نم نعلت سيقو ثتوئمو دنمعو تاللاو )5 هش رعو ىرشلا وذ ىسعف

 لبهو ىرشلا وذ هنعليلف هيلع بتك ام فلاخب نمو اهتيرذو اهتنباو مكمك ريغ

 حيرصتلاو ربقلا اذه نأشب اهتنبا ةبيلكوأ مكمك دب نم حبرصت هديب ناك نم الا
 (؟)« ةدابع دبع نب تاللا بمو كلذ عنص ٠ احيحص نوكي نأ بجي روكذملا

 ءامسأ ىلا رظنلاب الا ةيخيرات ةيمهأ صوصنلا هذه لاثمآ ىف سيلف
 ىتح اهنم ركذلا قحتسي ام ىلع اوفقي ملو « مالكلا ضرع ىف ةدراولا مالعالا
 دوعنسو « ارطب ةغل لثم ةيمارآ رجحلا لالطا ىلع ةشوقنملا ةغللاو . نآلا
 . اهسفن دومث ةغل تسيل اهنال ةيطبنلا ةلودلا نع انمالك ىف اهنع مالكلا ىلا

 ةغل نم ةييرق اهتغل نوكت نأ ىضتقيف بونجلا برع نم تناك اذاف دومث امأ
 « ءامدقلا نميلا لهأ هب بتكي ناك ىذلا دنسملا فرحلاب اهتباتكو « نميلأ

 ةسشوقنم « زاجحلا نم ةفلتخم نكامأ ىف ملقلا اذه نم تاعونت اودجو دقو

 اهضعب ىف اوأرف (؟) داليملا لئاوأ خيراتب رجحلا ىبونج ءالعلا ىف ةراجحلا ىلع

 فلتخي وهو  رخآلا ضعبلا اومسو « ةينايحل اهومسف نايحل كولم ءامسآ
 لبج ىف دنسملا نه ثلاث عرفل تاباتك ىلع اورثعو ٠ ةيدومث  كاذ نع اليلق
 نأ كشال ©« دنسملا طخلل عورف هذهق . ايوفص هومسف .ناروحب افصلا

 كلذ ىلا دوعتسو © نميلا نم ناروحو زاجحلا اومدق اهلهأ

 ماع, 220 0 >0 15٠ ليعامسا ىبال ماستلا سوت (1)

 ةطدققفهت10, 66 ؟ ؟قاصقس, ةقتاطبد 04 م



 اف

 كلذ لهأ نأ ىلع رجلا برق ةباتكلا هذه دوجو نم لدتسن اننا نيك
 اوققو ام نال تاباتكلا هذه خيراتب مرجلا نكمن الو 43 نميلا م مهلصا ناكملا

 (١)دومتةيقب نايحل نا رزالج نظيو«2 ةلودلا هذه ضماوغ نمريثك فشك اهريغ

 سيدجو مسط
 « دومثو داع نارتقا برعلا خبرات ىف نانرتقم نيمسالا نيذه نا

 مالك نم جتنتسي امب ىفتكنف ( دعب امهيلا لصت مل ةيرثالا تافاشتكالاو
 ركذو . 59 ةدئابلا برعلا رئاس لثم مرا نم امهو « امهنع نانويلاو برعلا
 ةبحاص مسطو « ةيرقلا اهتبصقو © دجن ىقرش ىف ةماميلا اتنكس امهنأ
 ىلا مسط ىف كلملا ىهتنا ىتح « نامزلا نم ةهرب كلذ ىلع اولظ . ةدايسنا
 نا ىلع اوقفتاو « هنم اوفنأ سيدج ىلع كلذ لاط املو . اهيلع وه لخدي ىتح اهلعب ىلا سردج نم ركب ىدهت ال نأ هتنس لعج دق موشغ مولظ لجر
 ق رضح املف « هيلا هوعد كلملل اماعط اولمعو لمرلا ىف مهفويس اونفد
 . مسط بلاغو كلملا اولتقو مهفويس ىلا سسدج تدمع مسط نم هصاوخ
  دعسأ نب ناسح وه ليق  نميلأ كلم عبت ىلا ءالؤه نم لجر برهف
 ىلا نميلا كلم راسف « هرصنتساو مهكلمب سيدج هتلعف ام هيلا اكشف
 (9 ركذ سيدجو مسطل قبب ملف مهانفأف مهب عقوأو سيدج

 اهنا مايأ ةئآلث ةقاسم ىلع رصبت تناك © ةماميلا ءاقرز اهمسا سيدج

 ْ اهقدص اوققحت مث اهوقدصي ملف مهمودقب

 ىف تداب اهنا ناسح عبت دب ىلع اهئاتف نم ذخٌويف ةلودلا هذه رصع امأ
 ىق رش لئابق ةلمج ىف نانويلا ويقأرقج ركذو . داليملل سماخلا نرقلا لئاوأ
 ةلوهسل 1هاتوتئوم نوديرب مهلعلو ؛ 30838182 اهومس ةليبق برعلا دالب
 سيدج ىهو ©« ةروصلا ىف امهبراقتل لاذلا نم ةينانويلا ماللا لادبا

 2 رعاشلا هيف لاق ةعفترم ةمكأ ىلع مسط ءانب نه

 )2( ادهضتو ماضتنأ انم رصقلا ىدل قلعمو سومش نم تاف رش. تبأ

 . ءانبلا مكحم سيدج ءانب نم مخف رخآ رصق تيبلا ىف روكذملا سومشلاو
 ١ ج ه.1 ءادقلا وبأ 60 2 1١ ىررتيدلا )١( 0اههم#, 660, 124 8 2302 0
 4 ج هاإلا توقامي (ه) 4م ج ١ توقاي (؟©
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 « ةفدص اهضاقنأ ىلع اورثع مث ترحم اهلهأ داب نأ دعب دالبلا كلت نآكو
 رجح ةدام ىف توقاب كلذ ركذ دقو

 ءارضخ اهل لاقيو © ةماميلا ىف ةيرقلا سيدجو مسط ندم رهشأ نمو
 نم ءامسلا ىف ليطتسم ةعموصلا لثم عبرم ءانب وهو « ليتب دحاولا ) مهلتبو مهتو صحو معراثآ اهيف , سيدجو مسط ةرضاح ىهو ء رجح
 هنا مهدحا ركذو . عبارلا وأ ثلاثلا نرقلا ىف نوملسملا هآر دقو « نيط
 نم عبت شيح ترظن ةماميلا ءاقرز لعلو 34 عارذ 6+ هلوط اليتب كردا

 هنع نوربعي رصقت هيف 6 ةدعج همسأ دلي ةماميلا ىفو . )١( ( اهدحا
 .() عينم نصح هنآو سدجو مسط ءانب نم هنا نوركذيو < همدقل ىداملاب

 لها ةفأب رجحلاو (؟) «© راثآ اهيف « سيدحو مسطل رجحلا ةماميلا ندم نمو
 (؛) دحاو لصأ نم ةيرقلاو رجح لعلق « ةيرقلا نميلا

 قحتتس اه برعلا اهفرع ىتتلا ةدئابلا لئابقلا رئاس رايخأ ىف سيلو

 رمدتو طابنالا ىتلود نع ملكتنف ©« هضومفل ركذلا

 00 956 يئادمهلا )) 0000000000 رم. ىئادمملا (0
 2 ج 165 توقاب (؟) 50003012020 ؟ جا [؟.ىل توقاي (9)



 طابنألا ةلدد

 ماشلا فراشم ىف

 "اذاو © مهبتك ىف اركذ اهل اندجو الو برعلا اهفرعب مل ةيبرع ةلود ىه
 .لالخ نم اهربخ انفرع امناو . قارعلا لها مهب اودارأ طابنالا اوركذ
 رافسأ ضعب نم وأ © مورلاو نييقولسلاو ةسلاطيلا نع نانويلا هبتك اه
 نم هوارق وأ © اهراثآ نم نوبقنملا هيلع فقو اممو ©« سدقملا باتكلا
 .حلاص نئادمو ناروحىف مهندم نم اهريغو ارطب ضاقنأ ىلع اهريطاسأ
 (دب) امه ريغو

 مودا ةكلممو ةلودلا هذه رقه

 .نيطسلق دودح نم دتمت © نيطسلف نم ىقرشلا بونجلا ىف اهرقم ناك
 نمو « ةبارعلا ىداو برغلا نم اهدحيو « ةبقعلا جيلخ سار ىلا كانع
 . نيطسلف لامشلا نمو « ماشلا ةيداب قرشلا نمو « زاجحلا ةيداب بونجلا

 .سفن ىهو .اليم ؟. اهضرعو « ليم ةئام وحن بونجلا ىلا لامشلا نم اهلوط
 "اهيف ةبرّحص اهضرأ «رصعالا فالتخاب اهتعس تفلتخا دقو <« نييمودالا ةكلمم

 دالب اهنومسس نانويلاو ©« «لابجلا دالب» امندق ىمست تناكو © بعشلاو لابجلا

 ا رطب مهدنع اهمسا ناف اهتمصاع ىلا ةبسن ةدطا» 20562 ةيرخصلا برعلا

 :عالس اهتومسس دوهيلا ناك دقف ةيئاربعلاب اهمسا ةمحرت ىهو « (رجحلا)

 .فئنع فرعت تناكق اهلك مودا ةكلمم امأ . مهناسل ىف رجحلا وهو

 1:0هدهع# اياموديا اهتومسس ناثويلاو 4« رعس » مساب دوهيلا

 .اف وهكلأ ناكس مهو «© نويروحلا ةيرخصلا برعلا دالب نكس نم مدقا

 لون مجعلا نم ليج مهنا مهلاوقأ نيُض <« ةيب رملا مجاسملا تاهمأ ىف كطبتلا ركذ درو (©#©)

 ..ثميست دالوا ىف و 6« ءالأ وهو © مهدتع كطبتلا ةرثكل كل اذب 1ومسس 3 نيتارعلا تعب حئاط_بلا

 :(؟؟هءر/؟ناتسيلا) مهطالخأو سانلا ماوعىف لمعتسا مث( هلصأ اذه. كانه اولزنامهنال اطابنأ

 ( اهدعب امو قولا برملا ناسلو 5 سوماقلاو ©« 5/0 سورمعلا جات) 5

 .ٌطبناب : لاق رخآب ةناهتسالا مهدحأ دارآ اذاو « مهب ركزتو طيثلا نه رفتت برمعلا تناكو

 5 0 ٠١ ص ا" حح « مالسالا ليق برفلا *“ ىلع داوج

 قارملا الين كاب نوديري برعلا نأ نم نادبز ىجرج لوبقي ام ىلع داوج ديؤيو

 :مالسالا لبق برعلآ ب 1



 يل

 نم لابجلا كلت ىف ام كلذ دبّؤبو « 72081083168 نانويلا مهيمسيو ءامدقنا

 'نويمودالا ءاج مث . نفادملاو لكايهلا اهنيبو ةتوحنملا وأ ةيعيبطلا فوهكلا
 « هدهع مدقل هلوأ فرعبال نمز ىف مهناكم اوماقأو © مهيديأ ىف ام ىلع مهوبلغف

 لك ىلع اقرف وأ لئابق نويمودالا ناكو . نيوكتلا رفس ىف هركذ ءاج دقو.

 « نييليئارسألاب نييمودالا قئالع نع ةقرفتم رابخأ ةاروتلا ىفو 6« سيئر اهتم.
 « امات ازوف زفي ملو داليملا ليق رشاعلا نرقلا ىف مودآ ىلع لواش لمح نأ ىلا

 « هدنج نم ةيماح مهدالب ىف ماقأو مهخودو مهيلع لمح دواد ىلوت املف-

 ناميلس هتبا ىلع ناهق « اهيف رمحالا رحبلا ىلا ميلشروا نم هقيرط لعجو_
 وأ نميلا ىلا ةرفاسملا نفسلا اهنم علقت ةبقعلا جيلخ ىلع ةضرق ءاشنا

 ةعاطلا علخب ناميلس دهع ىف نييمودالا نم دئاق مهو . دنهلا وأ ةشبحلا»

 « طاقاشوهي مايأ ىلا نييليئارمالا ةرطيس تحت اولاز امف « حلقي ملق

 فعض اومتتغا مهنكلو © اوزوقفي ملف ةبرح ىلع مهوناعأو هءادعأ اوقلاحف

 (رصنتخي) رصنذخوبن لمح اذا ىتح . لالقتسالا ىلا اوداعو نييليئارسالا٠
 حبذو اهبهن ىف اوكرتشاو « اهلهآ ىلع هل انوع نويمودالا ناك ميللثروآ ىلع.

 اهعيسوتو مودأ ىف مهتطلس ديبأتب هترصن ىلع رصنذخوين مهأقاكف « اهلهأد
 طسوتملا رحبلا ءىطاوشو رصم دودح ىلإ

 اولغوأو © قرشلا نم طابنالا مهمهاد ايرغ مهناطلس نورشني مه امئيبو

 اهلهأ جمدناو (د#) نييمودالا ةلود تبهذو « اعيمج اهوكلم ىتح مودأ ىف:

 لبق ةيبرع ةنيدم كانه طابنالا اشنأف ©« ةدحاو ةمأ اوراصو نيحتافلا ىف“

 تلخد ذا هدعب ىناثلا نرقلا لئاوأ ىلا ةمئاق تلظ « داليملا لبق عبارلا نرقلا :

 ظ م10 ةنم نافورلا ةزوح قا

 ةلود نم مأشلا اوئزو نيذلا نييقولسلا كولم نم فا عودوك سانوجيتنأ لواح نهب

 1131 - ؟488 ) ىناثلا سوميلطب نكمت مث © لشثفغف نييمودالا دالب وزغ ل هتوم. دعب ندتكسالا :

 رحبلا ىف ةسلاطبلا نفسل نىضرعتلا نم مهعنمو مهدالب لحاوس ىلع ةرطيسلا نم 6مم قا

 جيلخ ىلعو هلامش ىلع اورطيسف رمحالا رحبلا ىلع 86788168 قينرب ءانيم اشنأو « رمحالا“

 ”اؤهنيب عارصلا بشنمث «نييمودالا ةلود ىطءاضقلا اوعيطتسيمل ةسلاطبلا نكلو «© ةبقعلإ

 (اهيليامو ؟١ ص؛ءعجرملاسفترظنا ) عارصلا!دهرمأ ىلع داوج لصف دقو © ليئارسأ ىني نيبوح
 لب ©, طابنالا ىلع راصتنالا اوعيطتسي مل ليثارمإ ىنب نم نييباكلا نأ هركذي اه ةصالخو ١

 ةلود رصح كلذبو © قشند ىلع ىلوتسا ىتح هتكلمم ةعقر :عيسوت نم ثزاحتلا 'مهكلع نكمق

 ليئارسا ىتب ةلود نوكلش ىف نولخدتب نويطبنلا لخل مث «قيض هقاطن ىف ليئارسا ىتنب

 نامتسا دقو 4 ةموصخ نم ليئارسا ىنب :عوزف' نيبآ ناك امب كلذ“ ىف“ نيتنمتنم( اذوهن ٠

 ةكلمم .ةمصاه ميلشروا ىلع نامورلا ءاليتسال قيرطلا دهم امم «© كلذ ىف نامورلاب طيشلا“

 رع ا م ءق ال0 ةنم دوهيلا تيتشتؤو ؛اهببرش 1ذوهع

 02 1 ظميمعست 8اهقم : ةةممطتعطاع 05 ؟هللطعم اهدمأ 11 83 4282ج
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 (*) ارطب ةئيدم

 نوبارتس ركذ ,طابنالا ةيصق ىه
 مل <( زب -1 ىوتسم ىف ةمئاق ةيرخص ةنيدم اهن)

 2 2 1 روكخصلا هني طيحت 4 ضرأالا نم

 ل رس ار رك صل | | ريغ اهءارو سيلو © عينملا روسلاك
 ىف ةمقاو ىهو « ةقرحملا لامرلا
 قرط ىقتلم دنع «© ىسومه ىداو

 سرافجيلخو ةزغو رمدتنيب لفاوقلا
 ترمع دقو .نميلأو رمحالا رحبلاو

 اهيف ترثكو طابنالا ةلود نابا ىف
 برخت ةلؤدلا تيهذ املف .ةينبالا
 لالطا نآلا ىلا اهنم ىقبو « اهمظعم

 «ميلقالا اهيف رثؤب الو مايالا اهينفتال
 ' | خماش ءانب ىهو نوعرف ةنزخ اهنم
 8 / ىلع © نوللا ىدرو رخص ىف روقتم

 ارطب ا نوعرف ةنزخ ىطبنلا ملقلاب تاباتكو شوقن هتهجو
 لهس ىلا كانه نم قرطتسيو « اضيأ رخصلا ىف روقنم حسرم اهبناجبو

 تاهجو اهضعبلو « ةروقنملا وأ ةيعيبطلا فوهكلا نم تارشع هيف عساو

 دربلاوأرطملانم ارارف ءارقفلا ضعب مويلا اهيلا ًاجليو 34 ءامدقلا نيب روملا نكاسم

 يرعلا دنع ميقرلا ىها

 رفس ىف ءاج ةيمودا ةنئيدم ىه امناو © طابنالا ءانب نم ارطب تسيل
 ةادوتلاو < م.قملاك# ةنس ايصمأ مايأ ىف انصخ تناك اهنا 47 ع5 ص كولفا

 ارطب اهومس نانويلا اهقرعو طاينالا ىلا ترابص املف (رجحلا) عالس اهيمسمت

 ضعب رثع دقو « مهبتك ىف ركذ ةنيدملا هذهل سيلف برعلا امآ . مدقت امك

 ىلا ردابتف « نايحل .ىئب ىبنلا ةوزغ قايس ىف ( ءارتبلا ) ظفل- ىلع نيرصاعملا

 () ثيدحلا لمجمنم موهفملانكلو 2« اهددص ىف نحن ىتلا ارطب اهنا مهناهذأ

 قى ةتوحتم هينابع نال كلذب دليلا ىمم دقو 6 رخصلا هاتعم ىنانوي اظفل ارطب كوي

 رخصلا اغيأ ىئمعو « علاسو علس مدقلا َق اهمساو 3 رخمل؟

 ىموم ىدأو ىف مويلا ىلا اهلالطأ تلاز الو. سدقملا تيب برقب اهنا لاقو « ملص مساع

 قيسلا ىداو اضيآ ىمسيو « ندرالا ىف

 هارتبلا ةدام ىركبلاو توقايو ؟ ج )54 ماثه نبأ ()
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 دالب ىثد . ليم ه.. وحن طابنالا ارطب نيبو اهئيبو © ةتيدملا برقب اهنا
 ركذ ناكم اهتلمج نم « ارطب ىنعمب وهو « علس » ىمسي ناكم ريغ برعلا
 هذه ارطب ديري هلعلف )١( ىموم ىداو ىف نصح هنأ توقان

 « «ميقرلا» اهومسو مالسالا دعب ةئيدملا هذه راثآ اودهاش برعلا نكلو
 :اضنأ اهنومسس اوناك نييناتويلا نأل © ةينانويلأ اهئامسأ دحأ بيرعت وهو
 ةنرخ ميقرلاب أودارأ اميرو « ميقرلا اولاقو برعلا هفرحف كنقاكع هكرأ

 * (9 رعاشلا لوعي هيفو «© كلملا دبع نب ديزي مهتلمج ىثو ءافلخلا

 موجعلاو مدالصلا تخبلا ىلع 20ىوهن كيلا نينمؤملا رمأ
 ميذج ةحرطم لعن نمو ١ (ضيهج نم كنود ترداغ مكف

 ميقرلاو رفوملا فانكاب اديزي ةيثاتت ىلع نرزي

 ناكملا هنا اومعز © شوقنلاو نيطاسالاو ةينبالا نم هودهاش امل ارظنو
 هباتك ىف ىسدقملا اهركذ ارايخا هنع اوورو © فهكلا لها هيف ناك ىدلا
 : لاق « ميساقتلا نسحا »

 ةراغم اهيف 6 ةيدابلا موخت ىلع « نامع نم خسرف ىلع ةيرق ميقرلاو »
 ,نم لوخدلا هنكمي مل ريبكلا لخد نم نأ نومعزي « ريبكو ريغص ناباب اهل
 (معلص) ىبنلا نأ اهرايخأ نم انل لسلست « روبق ةئثالث ةراغملا فو . ريغصلا
 .لبجلا ىف راغ ىلا اولامق © رطملا مهفخا ذا نوضامتب ةئالث رفن امنيب : لاق

 مهلسوت ركذ مث © « مهيلع تقبطأف لبجلا نم ةرخص مهراغ مف ىلا تطحناف
 انهم هل لحم ال (5) ليوط ثيدحب مهنع جرفأ ىتح اهوتآ تانسحب هللا ىلا

 ىىهو « ءاقلبلا برقب ةنيدم ميقرلا » : اهفصو ىف ىرخطصالا لاقو

 .لاكو .(5) « دحاو رجح اهنأك رخص قى اهناردحو اهتويب ةتوحنم ةريغص

 .نم اوبره ةيرحبلا كيلامملا ضعب نا » : هيتلا نع همالك ضرع ىف ىزدرتملا
 « مايآ ةسمخ هيف اوهاتف هيتلاب مهتم ةفئاط ترمف ©« ه 50+ ةنس ةرهاقلا
 ةميظع ةنيدم اذاق ©« هودصقف دعب ىلع داوس سداسلا مويلا ىف مهل ىءارت مث

 ةوناكو .نسسبالمو ىناوأ اهب اودجوو « اهرودو اهقاوسآ مط ىتحلمرلا اهيند

 ضعب ع َق اودجوو 4 ىلبلا لوط نم رثانت اًميش ث اهنم اولوانت اذا

 اورقحو . ةيناربع ةباتكو لازغ ةروص اهيلع ابهذ رئاند ةعست نيزازبلا '

 ند 5 جوم توقايإ (0 يلا 7 ج “1١8 توقاي )١(
 ا "1 ىرخطصالا () 196 ىسمدقلا (؟)
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 اوجرخ مث .جلثلا نم دربأ ءام اوبرشف « ءام جيرهص ىلع رجح اذاق اعضوم

 اومفدف © كركلا ةنبدم ىلا مهولمحف نابرعلا نم ةفئاطب اذاف ةليل اوشمو

 مهل عفدو (اذك) ىسوم مايأ ىف تبرض اهنا اهيلع اذاف فرايصلا ضعبل ريئاثدلا
 ىنب ندم نم ءارضخلا ةنيدملا هذه نأ مهل ليقو 34 مهرد ةلام رائيد لك ىف

 )١( 4 هنات الا اهاربال ىرخأ صقنبو ةران ديزي لمر نافوط اهلو © ليثئارسأ

 « تاياورلا هذه لاثمأ ىف ةفارخلاب ةقيفحلا طالتخال لاثم فصولا اذه ىفو

 برض نم امأ رئاندلا اودحوو « ارطب لالطأ اودهاش كيلامملا نأ بير الف

 هبشيف ةنيدملا ءانبو اهبرض نع فرايصلا ليلعت نكلو « نييطبنلا وأ دوهيلا
 تاباورلا هذه لاثمآ نم اريثك

 ةيطبنلا شوقنلا نم اهيلع ام اوأرقو ىضاملا نرقلا ىف نيقرشتسملا
 طابنالا

 نرقلا رخاوأ ىف لابيناب روشآ دهع نم روشأ راثآ ىلع طابنالا ركذ ءاج
 ناتان مهتلمج نم ركذو « مهبلغ نيذلا كولملا نع همالك ىف داليملا لبق عباسلا

 دالبملا لبق عدارلا نرقلا لئاوأ زواجتيال مهرابخأ نم فرعام مدقأف حيرصلا

 ىلع « م. 711 ةنس سنوغيطنا ةراغانع همالكىف « داليملا لبق لوالا نرقلا
 ىف مهل هيبش ال لتاقم فالآ ةرشع مهنا لاقف ©« لشفلاب اهنع هدادتراو ارطب

 ةيرحلاب عتمتلا ىلع مهدعاس لحاقلا رعولا مهدلب ناو « ودبلا لئابق
 ىف ةروقلنم جيراهصب ملاعلا رئاس نع نونغتس اوناك مهنال ٠ لالقتسالاو

 ىف نومصتعيو ء اهدس نومكحيو ءاتشلا ىف رطملا ءام نم اهنوألمس «© روخصلا

 مهدالب 3 نييمودالا اوفلخ مهنأو .عماطوأ حتاف .مهيلأ لصب الف اهل وح لابجلا

 بحاص سوميلطب ىلع لمح لق ردنك_سالا ةغيلخ سنوغيطنا ناكو

 ملق © نييطبنلا ىدبا ىف ىهو ارطبب رمب نأ هريسم ىف رطضاق 4« ةيردنكسالا

 وأ وزغلل لاجرلا جورخ مئتغاف (5) مهرهق ىلع سنوفيطنا مزعف « مهبوتق
 دئاع وهو نويطبتلا هيقلف « اهبهنو مهتليدم حستكاو لفاوقلا ضعب ةاقالم

 ةدايق تحت ىرخا ةلمحب مهيلع ةركلا داعأف . مهرخآ نع هلاحر اولتقف اهنم:

 نع اوعفاد امنا مهناو © هولعف امع هيلا نورذتعب ةيمارآلاب اباتك سنوغيطتا

 ملق . ردفلا رمضاو انيل اياوح مهباجأف . مهل ابنذ كلذ دعب الق مهسفنأ

 ةطقوع, 1. 256 (؟ ١ ج ؟7١ ىزيرقملا )1١(



/ 

 مهيلع نابصملا .ةدعو سوي رتمو  عقداجفا © ودعت ةفلخت هلع لطب
 بطاخو روينسلا نم مهلم لجر لطأ راصحلا لاط املق ةعئتتمم ةنيداملاو

 عمطم ال ةيداي ىف نوميقم نحنو انلتاقت اذال كلملا اهبأ » : الئاق سوبرتمبد

 قفارم نم هيف ءىث ال دلب ىلا قرلا نم انرارفل اننويراحتا ؟ ندملا لهأل اهيف
 فنم اننا قثو ©« كباحسنا ريظن كيلا هعفدن ام هللا كاعز لبقاف ..؟ ةايحلا
 «لشفلاو بعتلا ريغ نولانت الف راصحلا ةلاطأ الا متيبأ اذاو « مكؤاقدصأ نآلا

 روخصلا هذه ريغ مكل ىقبي الو « اعيمج تومن نأ دعب الا هتولانت الق رفظلا-

 سوبرتمبد ق لحرلا مالك رثأف . « اهاثكس نوعيطتست د ال متنأو ءامصلا

 (دني) اهنع هلاحرب بحسناق ةنيدملا عانتمأ دكأتو

 مهيلع آولوو ؛ ةمظنم ةلود أآوأشنا ىتح كلذ دعب نييطشل كلا رمأ لحفتس او

 «بلاقلا ىلع نومس مهكولم ناكو .٠ ءارزولا اورزوتساو دوقنتلا اوبرض اكونم

 قو « ةدايع » وأ © فقعاهق ساتيرا ةينانويلاب وهو «© ثراحلا » مساي

 :سوميتو ريأ بقليو ىناثلا ثراحلا مث ©« لياديز هدعب كلمو © م.ق ١19 ةنس

 - جلال ةئنس لابير مث « م.ق 1. ةنس لوالا ةدابع مث <« م.ق 11. ةنس مكح

 رشع ةعضب مهدعب ىلاوت مث « مهئامسأب ةبورضم دوقن ىلع ءالؤهل اوفقي منو
 نوينامورلا هبلغ ثقاثلا كلام مهرخآ الا « دوقتلا ىلع مهءامسأ اودجو اكلم

 نييطبتلا كولم ءامسآ هفهو . م.ب 1١.4 ةنس هتلودب اوبهذو هرمأ ىلع

 : اهريغو دوقنلا نع القث )١( مهرابخأ انب تلصتا نيذلا

 طابنالا كولم

 ةييرقت مكحلا ةئس 000000 كلثلا مسا
 م ق 155 لوالا ثراحلا

 و 1 ليادبز

 مظ 0 اهيدصل ل لوالا ةدابع
 م ٠ ىلا لوالا ةدابع نب لوالا لبأ بر

 , هكا ىلا ليا بر نب نيلهليف ثلاثلا ثراحلا
 ١-لا“

 ةهيلي امو 18 ص # هح « مالسالا لبق برعلا : ىلع داوج دنع كلذ ليصفت رظنأ (#)

 ١ 1انققمتنل, كل. ش2 4 64

 م .ق 1١5 ةنس اضيبا لاقي (نبسب



 اييرقت مكحلا ةنس ٠ كلما مسا

 مم.قا علا 1 كلاثلا ثراحلا“ نب ىناثلا ةدابع
 0 نك كك 5 ىناثلا ةدابع .نب لوالا كلام
 ١ كالا لوالا كلام نب ثلاثلا ةدايع
 ( قيقش رئابوليف بقلملا عبارلا ثراحلا
 ا 3 ثلاثا ةدايع

 ,م ب عوض 9 هتارمأ ودلخ ةكلملا
 ) (دي) هتارما ةليقش ةكلملا

 عبارلا ثراحلا نب ىناثلا كلام
 ل اله د 5. (دعدم) هتارما ةليقش ةكلملا

 | ىناثلاكلامنب رتوسبقللاىناثلا ليا بر
 5 3 3 هيلع اهتتاصو ءانثا هتدلاو ةليقش ةكلملا

 1 1 (يدد#ب) هتارما « ةليمج »
 9 ٠ ١.5 ثلاثلا كلام

 .ىتح راثآلا وأ دوقنلا ىلع مهءامسأ نوثحايلا ارق نيذلا كولملا مه ءالّوه
 .نم فرع ام ةصالخ هذهو  ليقتسملا ىف مهريغ ىلع اورثع امبرو © مويلأ

 0 مهرابخأ

 .بحاص رتاموليف سوميلطبو © م.ق 114 ةنس وحن ايروس كلم ىقولسلا
 .مهلعلو <« نويقولبسللا هيق بلغ لاتق نيدللا نيب عكوو © ةيردتكسالا

 برحلا كلت ىف طابنالاب اونامتسا
 نفس ىف هركذ ءاج « ايروس كلم ردتكسالل ارصاعم ناك : لبا دايز (؟)

 :ةسلاطبلاعباسىناثلا تيجرتاسوميلطب هنامز ىف ةيردنكسالا ىلعناكو نييباكملا
 .نماثلا سوميلطب وهو « ىناثلا رتوسل ارصاعم ناك : ىناثلا ثراحخلا (6

 فييحاص سويئاب ندئكسالو © م . ق مل؟ ةنس قوتملا ةيردنكسالا بحاص

 . ق4 ةنس قوتملا ايروس
 ههنأل ©« ةلودلا هذه خيرات َق ميظع نأش ثراحلا اذهل : ثلاثلا ثراحلا (؟)

 .نوهركي اوتاكو مهرما ىلوتيل نويقشمدلا هاعدو « ايروسب عاقبلا ىلع بلغت
 ءاهالوتف نييقولسلا ةبصق قشمد تناكو .ع.ق مله ةنس مهكلمف ©« سوميلطب

 عم اضيأ كرتشاو .نانويلا تبسم ىأا ططتلطماغ# نيلهليف كلذ لج! نم هوبقلو

 5 5 45 ص ؟ هج « مالسالا لبق برعلا : ىلع داوج : رظنأ

 : دوقنلا ىلع اهمسأ برش امثاو مكحت ملو هتخآ تناك ةليقش نأ امضيأ لاقي (دنيد#)

 .ىرخآ ةقيقش هلو ع ىناثلا لبا بر تخآ ىهو تليمج صوصتلا ىف بتكن دي دع

 دوقتلا ىلع نهٌوامسأ تدرو دقو لئاصف اهمسآ ةثلاث ةعيفشو رحاه اهمسا



 مم

 عم (نامع) ايفلداليف ىلا رقهفت ينامورلا دئاقلاأ سورواكس لوصو دقع-
 ٠.5..لتفو امهيلغو نوريداب همسأناكمىف سلويوتسرأ امهكردأف ©«س وناك ره

 ىلع ايلاو حبصأ لق روكذملا سورواكسناك تاوئس ثالث دعبو .امهلاحر نم

 بحاص سويبموب ةياعر تحت عاقبلا
 هزجعأف ارلطب ىلع لمحف ء ةيمورع
 دازلا ةلقو قيرطلا ةروعول اهيلا لوصولأ
 لاير ؟..ٌملبمب عجرب نأ ىضفرق © هشيجل
 1 لوأ وهو .هيلأ راشملا ثراحلا هيلأ اهعفد.
 ىودوك وب هياحلا فيقال ٠ يزول يو ككالالا ورع ف وتعلا نرش يلع
 هيلع ارانيد مهضعب دجو دقو ©« قشمد ىلع هناطلس ءانثآ ىف نانويلا كولم نم
 ةيرطع ةرجشو لمح ةروصو سورواكسو ثراحلا قافتا نع هب زمرب شقن

 ةدابع مايأ ىف ىرح ركذلا قحتسي اريخ فرعن ال : ثلاثلا ةدابع (ه)
 سويلا ةلمح تناك همايأ ىفف ثلاثلا ةدابع امأ . لوالا كلام وأ ىناثلا
 . نييطبنلاب اهيف ناعتسا دقو « برعلا دالب ىلع ىنامورلا دئاقلا سوناغ
 نأ لاق + هتلحر ىناهركذف « هل ارصاعم ىنانويلا ةلاحرلا نوبارتسا ناكو

 ىلع هلماع سولاغ سويلا ةدايقب ةلمح 2 م.ق امل ةئس ثعب رصيف سطسغأ

 مهب بهذف مهعدخ ريزولا اذه ناو « سوليس همسا ذئموي مهل ريزو فب ىلع-

 نوبارتسا اهيمسس ةنيدم باذعلا كلذ دعب هوفلب ناكم ىصقأو © ديدشلا:

 اهورصاحف (1911582508) سورازيلا همسا اهكلمو (8طقتتقتلاه6) نيينامأرلا دلب»

 بسشلو ٠ باحسنالاو راصحلا عفر ىلع مهلمح شطعلا نكل 3 مايا ةتم

 نأ نوفراعلا ىريو . نييطينلا ريزو ةنايخ ىلا لشفلا اذه نوبأرتسا:

 دعبو . هقيدص هنأل سولاغ سويلا ةئربتل رذعلا كلذ لحتنا نوبارتسا»

 لاز امو . ىبونجلا فوجلاب رمو نارجن ىلا لصو هباحسنا نم مابآ ةعست"
 راسو © ارطبل ةعبات ذئموي ىهو © رجحلا لصو ىتح رخآ ىلا دلب نم لقتتي

 نيتس ةلمحلا هذه ىف ىضق نأ دعب رصم ىلا هنمو رمحالا رحبلا ىلا اهتم:

 سابيتتا سدوريه ومح وهو © سايئبأ ىمسيو : عيارلا ثراحلا (3)
 ىسلوبوتصسراأ ةنبا بيليق دوره ةيحأ ةأرمأ ايدوريهب حجوزت نأ آذه دارآف

 لزنم ىلا تعجرف ثراحلا ةنبا ىلع كلذ قشف « ريبكلا ابيرغإ تخاو امهيخآ'

 6 ثراحلل اهيق رفظلا ناكو سدورهو ثراحلا نيب برحلا تسشتناو .٠ اهيبأ"

 روطاربمالا ثعبق ةيمور ىلا هرمآ عفرف اميظع الشق سدوريه لشقو»

 هتيرت

 "156 (طسودنعم 02 ةتءاتتتو تهلاطدو ذك فهدطنو 0(



 م3

 لتقق اذاو ديدجلاب البكم هيلأ ثراحخلا لسري نأ سلاتيف ىلا (سويرابيط)
 ميلشروأ ىف رخأت هنكل ارطب ىلع سلاتيف لمحف . هسار هنلا لس رلق

 ىلا داعو «© ءاتمشلا لزانم ىلا اوبهذيل مهحارس قلطأو هدنج ىلع ةعيبلا

 سلوب اهنم رف كانه هدوجو ءانثأ ىفو « قشمد ىف ثراحلا لظو ةيكاطنا

 سدقملا باتكلا ىف ءاج ام ىلع لوسرلا
 دعب طابنالا كولم رابخا نم ركذلا قحتسي ام ىلع نوثحابلا فقي ملو

 لخدتو لالحنالاو فعضلا ىف هدعب تذخآأ ةلودلا نأل « عبارلا ثراحلا

 امك لاجرلا ءامسأ عم نهئامسأب دوقتلا تبرض ىتح « اهتوثش ىف ءاسنلا

 . (») ةدايسلا ىف مهعم نكرتشا

 ظاينالا ةكلمم ةعس

 ائيس ةريزج تلمش ىتح « كولملا كئلوأ دهع ىف طابنالا ةكلمم تعستاو

 ىداو ىلا تفلبو ©« قرشلا نم قارعلا دودح ىلا ناروحو « برغلا م

 مهيف عمطو « مهتزوح ىف نييدومثلا ةنيدم رجحلا تلخدف « بونجلا ىف ىرقلا

 مايأ ىلع مهويراحو « ماشلاو رصم ىلع مهئاليتسا دعب نويتامورلا
 مهنع اودتراو سسطسموأ

 ؛ لامشلاو بونجلاو برغلاو قرشلا نيب ايراجت ازكرم ارطب ةنيدم تلظو
 ليتلا ىلع طفق ىلا رمحالا رحبلا ىلع ريصقلا نم قيرطلا اوداعأ ىتح
 ةنوشخ مهنع تبهذق «© اورضحت دق اطابنالا ناكو © رقهقتلا ىف تذخأف

 املف © فرتلا ىف اوسمفناو لزانملا ىلا اووأو ةعارزلا ىلا اوتكرو ةوادبلا
 ةناعتسالاىلع ارداق حبصاو ناجارت روطاربمالا ىلا ةيئامورلا ةلودلا تراص

 ةلمح مهيلع درجق « ههحو ىف فوقولا نع نويطبنلا زجع © ىرصملا دنجلاب
 ىلع حتفلا كلذب ةصاخ ادوقن مورلا برضو 2م1.5 ةنس مهتنيدمىلع مهتبلغ
 ةعدلا ىلا اودلخأف «مهاوق تلحناو طبنلا ةيبصع تبهذف «راكذتلال يبس
 دودح ىلع !ورشتناو «نييمارآلاو انايرسلا نمنييلصالا دالبلا لهأب اوطلتخاو

 نم ةمئاق مهل مقت ملو .تارفلاو انيس نيب ةيدابلاىلي امم نيطسلفو ايروس
 (#يدج) اهركذ ىتآلا رمدت ىلا ةيراجتلا قرطلا تلوحتو « نيحلا كلذ

 اهيلب امو ١17 ص ؟ ج رظنأ © رثكأ ليصفتب كولملا كئلوأ خيراوت ىلع داوج دروا (#)

 كللا ىلع هراصتنا دعب م1 ةنس قشمد ىلع طابنالا كلم ىناثلا ثراحلا ىلوتسا (ّد#

 ىبوتج ىلع هناطلس دمو وجو اناك ةبرق دعؤفصا1 عع 101011378505 س وزينويد سوخويطتا

 نييطبنلا ةكلمم ثتطاحأكلذبو ةيلاحلا ايرووس ب ننمهرد 5و نيطسلف نم ءزج ىلعو ايروس

 ادب مث . مويلا ليئارساب ةيبرعلا لودلا طيحت امك تاهج ثالث نم نييباكلا دوهيلا ةكلممب
 ةدلب دنع ةيماح ةكرعم ىف اهلاجر ىلع رصتناو « اهيله ءاضقلل اذوهي ةكلمم ةمجاهم ىف ثراحلا

 دوهيلا تاعامد نيب ناك امب ائيعتسم تداليملا لبق 50و50 ىتلس نيب اذوهي ىف لغوأ مث «© اديدأ

 اومجاه نامورئا نأ الول ميلشروأ ىلع ىلوتسب ثراحلا داكو « ىشرعلا ىلع عزانتو فالخ نم

  اذوهيةكلمم ىلع ءاضقلا رماسورواكس مهدئاق ىلوتوقشمد ىلع اولوتساولامشلا نم ايروص

 «ةيداليم ؟. ةنس كلذ مهل مت ىتح دوهيلا ةكلممىلع ءاضقلإ ق مهتسايسنامورلا لصاو دقو

 -ضرالا ىحاونف اهدوهي تتش خيراتلا كفذ نهو © ناميلس ديعم اوبرخو ميلكثروا اولخدق



 ظطاينالا ندمت

 ةريزج ىلامش مظعم اهعاستا نابا ىف تلمش طابتالا ةكلمم نأ تيار دق

 هضرأو انيس ةريزج هبشو ناووحو ءاقلبلاو باوم اهيف لخديو « برملا

 <« ىرصبو « ارطب مهتزوح ىف تلخد ىتلا ناملا رهشأو . زاجحلا ىلاعأو نايدم
 نئادم ) رجحلاو 6« ةلياو 6« كبوشلاو © كركلاو « شرحو ©« نامعو « عرذاو

هناسلي اهيلع اورثع ىتلا ةيباتكلا شوقنلا كلذب دهشت ( حلاص
 ضاقنا ىلع م

 «© دحلصو © ناربحو © ءالعلاو © رجحلاو ©« ارطب ىف اميسالو « ندملا كلت

 هذه نوق رشتسملا لح دقو . انيس ىف بتكملا ىداولاو « ناتماو 4 ايدامو

 5 مهتفل نم اشوقن اودحوو .٠ ةهرخاوأو ىضاملا نرقلا طساوأ ىق شوعنلا

 ضعب نأ ةيراجتلا مهقئالع ةعس ىلع لدب اممو . قشمد دودح ىلع رمد

 نأ اهاوحق « ايلاطيا ىف ىلويتي ةضرف ىف ةيطبن ةباتك ىلع رشع نيثحاملا

 )١( هتارماو كلملا اذه مسأ ىلع هتايئتقم نم اًئيش

 نرعلا َق ىلفصلا سرودوبد مهتالخأو نييطبنلا بادآ هةفصو نم نسحأو

 طابينالا نا 8 © هلوق ةصالخو هسفنب هقرعام بتكف « داليملا ليق لوالا

 نمو ٠ عيباتي الو لويس الو اهيف رهنآ ال ىتلا ءادرجلا ةيدابلا ىف نوشيعي

 هذهب لمعلا ىق ديدشتلا عم لتقلاب كلذ فلاخي نم نوبقاعيو « لزانملا ءانب

 وأ ةيشاملاب رخآلا ضعبلاو « اهنابلاو لبالا موحلب مهضعب تاحقيو .نيناوقلا
 و ةيداللا َق ميعت ةدبدع لئابق مهنمو 5 نملاب ىلحملا ءاملأ تنويرشبتو « .متغلا

 ىلع مهددع ديزيال اهلاجر ناك ناو « لئابقلا كلت ىنغا نييطبشلا نكلو
 < تابرطعاأنم امهريغو رملاو بايطالاب راجتالا نم مهتورثو .لجر ١ءر...

 نكت ملو . طسوتملا رحبلا ءىطاوشو رصم ىلا اهريقو نميلا نم اهنولمحي

 رصم ىلا نولمحيو « مهدب ىلع الا برغلاو قرشلا نيب مهمايأ ىف ةراحت رمت

ارحصلا ىلا اورق هشطب نوفاخب ودع
 ةيلاش اهنآل « مهل نصح عئمأآ ىهو ء

 جيرايص نم نوبرشيق مه امأ . اشطع تام الا مهاوس اهلخدي الق ءاملا ند

ا ىف ةروقنم لكشلا ةعبرم ةبرس
 اهلو اهيف ءاملا نوتزخي © ضرالا تحت رخصل

 1مويلا اهرمآ ةداعاب نوبلاطي ىتلا ىه ةنس |ة.. وحن للم اهوعاضأ ىتلا ةكلمملا هذدهو ب

 ماضقلا مهل مت ىتحىبموب دئاقلا مايآ نم ءادتباكلذ دعب طبتلا ةكلمم نامورلا مجاه دقو

 ةربك ةبآلو اواشتاو ماشلاىف ةمئاق تناك ىتلا كلامملاو تارامالا لكىلع اوضق كلذبو « اهيلع

 8زرله  ماشلا دالبونئانوزو ةيقيلبق 5موتطعأو ةعدطإو ةيبرعلا ةيالولا مساب تقرع

 ةيداليم !1) ةنسم ىلاوح كلذ ناكو طبنلا دالبو 730ج دوهيلا ةكلممو

 تو 8 ”ه نص "اج مالسالا لبق برعلا 2 ىلع داوج 2 رظنا

 تمماعع 25+ نر
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 نييطبنلا كولم ضمب دوقت

 «© فراعلا ريغ ىلع اهناكم ىفُحي ثيحب اهدس نومكحبو رطملا هايمب اهتوالمن

 6« مهاوس اهقرعي ال اهيلا مهدشرت تامالع اهتاهوق ىلع مهلر

 هسأر ةروص هيهحو دحآ ىلع «© نيلهليف بقلملا ثلاثلا ثراحلا دقن (1)

 دقو < رصنلا ىلا زمرت ةأرما ةروص رخآلا هجولا ىلع « نيميلا وحن اهجت
 : هيغل اهمامأ تت ططعأمات ةيناتويلاب ثراحلا كلملا مسأ اهءارو شغ

 نيلهليف نانويلا بحت
 نع انهلكش ىف فلتخت « اضبآ روكذملا ثراحلل دوقن (هو و ”وك؟)

 ةدحاو اهيلع ةباتكلا نكل هوجولا سعب نم كاذ

 ةروص نميالا ىلعو سار رسالا ههجو ىلع < ىناثلا ةدايعل دقن (5)
 6 طابثالا كلم » هءاروو « « ةدابع كلملا » هانعم ةيطبتلاب شقت همامآ رسن

 6 ةيناثلا ةنسلا » سارلا ىلعو

 هجولا ىلعو ناسأر هيهجو دحأ ىلع «© روكذملا ةدابعل رخآ دقن (90

 ةباتكلا كلت لثمو رسن رخآلا

 هيلعو رسن رخآلا ىلعو ناسأر هيهجو دحا ىلع « لوالا كلام دقن (0)

 © طاينالا كلم كلام كلملا » اهانعم ةباتك



 دك

 ؟ برع طامنالا له

 لهأ بهذم ةفئاط تيهذف «© ةمألا هذه لصأ ىف نوخرؤملا فلتخا

 رلمأ نم مهنا نورخآ بهذو « ليعامسسا نب طويابن لسن نم مهنا + ةاروتلا
 ىتلا اطابنالا ةغلو © نيرهنلا نيب ام ناكس ىلع قلطيب طبنلا نآل ©« قارعلا
 اورجاه مهناو © نيرهنلا نيب ام ةغل نع ةفلختم ةيمارآ مهراثآ ىلع اهوأرق
 نا مهريغ بهذو . ىسنرفلا ريمرتاك ىأار وهو « مودا ىلا قارعلا نم
 ةريزج ىلا اوحزنو © برعلا دالب طساوأ ىف رمش لبج نم مهلصأ طبنلا
 طابنالا نأ ىرخآ ةفئاط تيهذو . ىداولا كلذ نم مهوجرخأق نويداملا و؟

 سداسلا نرعلا ىف ( رصنتخب ) رصنذخوبن مهب ىتأ ©« نويقارع مهنا ىسنرفلا

 ريغ مهريغ لاقو . اهيلب امو ارطب ىف مهلزنأف نيطسلف حستكا ال داليملا لبق

 انفقو ام ىلا داتسالاب ائيار ءادبا ىلع رصتقتف « هليصفت انب لوطي امم كلذ
 : لوقتق ةمآلا هذه لاوحأ نم هيلع

 له » ىلا عجرت طابنالا كئلوأ لصأ ىف ءاملعلا نيب فالتخالا هجوآ نأ

 : كلذ ىلع ةلدالاو 2« برع مهنا اندنعو . « ؟.نويمارآ وأ برع مه

 مهوركذ امثيح مهناق « نانويلا ىخرؤوم نم مهوفرع نيذلا لوق : الوأ
 ابرع مهومس

 © كلامو « ةدابعو © ثراحخلاك © ةيبرع مهكولم ءامسأ نأ : ايناث

 ىلع انمالك دنع انلق امك ممألا لوصأ نايب ىف ريبك لخد مالعأللو . ةليمحو
 لصالا ينانوي هنا مكحن سديالوقين ىمسي ىذلا لجرلاف 6 نييبارومحلا لصا
 هنأ مكحن نايحرمد وأ نيترا ىمسملاو 6 نييسورلا وأ كارتالا ىرزب ايزت ناو

 ةمأ لكل ذا © ةيبرعلا وأ ةيزيلجنالا وأ ةيسنرفلا هتفل تناك ناو ىنمرأ

 لعفي امك + ىرخآ ةمآ ءامسأب اهءانبأ ىمست دقو . اهب ةصاخ ةيمست

 نكلو « ةيجنرقا ءامسأب مهءانبا نومسيف « دهعلا اذهل قرشلا ىراصن
 قبطني الو ؛ ندمتلا لهال ءاطسبلا وأ ىوقلا فيعضلا ديلقتب الا نوكي ال كلذ

 ناك امناو « ةوطسو ندمت لها ذئموي اونوكب مل برعلا نال ارطب ىلع كلذ

 قلطي اطبنلا ظفل نأو « ةيمارآ مهتغل نأب نوجتحي مهتيماراب نولئاقلاو

 نكلو , ةلوهسب ضقنبال هيجو ىأر وهو © قارعلا لهأ ىلع برعلا دنع

 معن . مهب سأاتلا ملعأ مهو مهورصاع دق ابرع مهومسنيقلا نانويلا ىخرؤم
 مهدنع ملكتلا ةغل ىه تسيل اهنكل ةيمارآ مهراثآ ىلع اهوأرق ىتلا ةغللا نا

 نيفلا ؛ نييمارآلا ودب قارعلا ةقلامع نم ةقرف نييطبنلا نآ كلذو .

 « نوينامرأ » برعلا لوقب دارملا مهلعلو ؛ برعلا ةريزج ىف انوطبو لئاق
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 ةليبق نويطبنلاف . )١( مرا نم ةلسلستملا لئابقلا نيينامرالاب نوديرب مهف
 هقزترت تناكو « مجعلا جيلخ ءىطاوش ىلع انمز تماقأ اهنأ دعبب ال مهتم

 « رمحالا رحبلاو طسوتملا رحبلاو جيلخلا كلذ نيب ةيدابلا ىف ةراجتلا لقني
 دكهعلا كلذ ى ةندمتملا ممألاو سراق جيلخ نيب اهطسوتو مودأ اوف رع ىتح

 ارطب اولعجو اهفرسن ال ةيفيكب اهيلع اولوتساف © رصمو ةيقيئيفو روشأب
 هائملع اميق ماشلاب برعلل كلم لوأو » : نودلَخ نبا مالك نمو ٠ مهتمصاع

 ةزمح لاقو . « نيينامرالاب نوف رعيو ماس نب مرأ ىنبل مث 6« ةقلامعلل
 () ©« قارعلا طبن نويناودرالاو © ماشلا طبن نوينامرالا ١ : ىناهفصالا

 1 طابنالا ةغل

 ةربع الو © مهئامسأ لثم ىبرع هناف هب نومهافتب اوناك ىذلا مهناسل امأ
 هكلذ ىف ةباتكلا ةغل اهناف ةيمارآلا ةغللاب مهراثآ ىلع اشوقتم هودجو امب
 ناكس نم ليجلا اذه لهأ بهذ ولف . انمايأ ىف ىحصفلا ةغللا لثم « دهعلا
 ةمداقلا لايجالا لهأ دارآو « هنوملكتب ىذلا مهتاسل بهذو « ماشلاو رصم
 وأ ةيدابلا لهأ نم انودعل « ةيباتكلا انراثآ نم انسسنج ىلع اولدتسب نأ

 نأش ناك كلذو . شيرق ةغل ىهو ةباتكلا ةغل ىلع مهدامتعال « شيرق نم
 وأ ةينيدلا راثآلاب قلعتي اميق اميس الو © قرشلا ىف ةميدقلا لودلا
 وأ اهب نوبتاكتيف « اهاياعر نيب عيذت ةيمسر ةغل ةلود لكلو . ةيسايسلا
 لهآ رياختيو © ةيسنرفلاب ابروأ لود بتاكتت امك © مهراثآ ىلع اهنوشقني

 (د#©) ةيسرافلاب ىصقالا قرشل
 نييماسلا نم طلست نم لوآ اهملكتي ناك ىتلأ ةفللا ىه ةيلبابلا ةفللاق

 اهب مهرابخأ نونوديو مهرماوأ نوبتكب اوذخأو <« اهيلب امو قارعلا ىف

 ق اهلامعت ءا١ عاشو .٠ نيب رهوسلا نم هوستقا ىذلا ىرامسملا فرخلاب

 ةيمسرلا اهتعل تراص ىتح « اهلهأ رصانع فالتخا ىلع ةيلبابلا ةكلمملا

 ىغلا نم رثكا كلذ ىلع اولظ  امهريغو سراقو قارعلا لهأ اهب بتاكتب
 رييغت اهييكارت وأ اهظافلا ىف ثدحب مل ةدحاو ةروكذملا ةغللاو ©« ةنس

 ام ليهلدب « موقلا ةنسلا ىلع كلذك ىقبت نأ لقعي الو * ركذلا قحتس

 نم لوالا فلالا ءاضقنأ لبق شيرق ةغل ىلع أرط ىذلا ريغتلا نم هاندهاش

 كلذ ىلع سايقلابف .- ىتش تاغل ىلا تعرفت اهئاف ©« ةئسلالا ىلع اهلوادت

 ةغللا اهتلمج نم تافل ةدع ىلا اهيملكتم ةنسلا ىلع ةيلبابلا ةغللا تعرفت

 1 ل

 "؟ ج .١97٠ نودلخ نباو وال ةزمح (0) ؟ ج ؟78 نودلخ نبا خلد
 « مويلا مشولا رغشت دقو + ةيناثلا ة 1 2 5 ١

 نابئاففا) سوا قرشلا لآ ا 6 ا د م رك ملغ

 ةيلودلا تايتاكملل ةيمسر ةغلك ةيسرافلا ةغللا نولممتسي ( سواقو ناتسكابو
 رظنأ ٠ بره اطبتلا نآب لوقلا ىف ناديز ىجرج ىاو ةحم ثيدحلا ثحبلا تينا دقو

 : اهيلب امو 1 نص ؟ اج « مالسالا لبق برملا « ىلع ذاوج ىف ةشئانلا
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 لحم ةروكذملا ةيمارآلا ةغللا تلتحا ىروشالاو ىلبابلا رصعلا ىضعنا املو

 نأ «© نآلا تباثلا مكح ىف حبصأ دقو . ةراجتلاو ةسايسلا ىف ةيلبابلا ةغللأ

 اهب رياختت تناك ىتلا © ةيراجتلا ةفللاو ةيمسرلا ةيسايسلا تارباخملا

 © سراقو < روشاو « لباب ىف « داليملا لبق ىلوالا نورعلا ىف ةيحلا مالا

 ةلمجىفو « اهددص ىف نحن ىتلا ةيمارآلا ةفللا ىه امتا « نيطسلفو « رصمو

 سمالاب اهيلع اورثع ىتلا ةيدربلا قئاثولا اهي تبنك ىتلا ىهو . ارطب كلذ
 لباب ىف ملكتلا ةغل تناك اهثأ بلقبو . )١( ناوصا ىف

 اهعارتخا نوبستي ىتلا ةيئاحهلا فورحلا تناك نويروشالا فعض املو

 نم عورف ةعضب ىلا تعرفتو ندمتملا ملاعلا ىف تعاش دق . نيقينيفلل

 ةجرادلا مهتفل نيودتل نويلبالا همدختسأ دكو ©« ىمارآلا ملعلا اهتلمح

 قى تغرفت ىتلا ممألا ىف هتقلو ملعلا اذه عاش «© ةيمسرلا ةغللا نع الضف

 * هنم لاثم اذهو لباب ةكلمم

 وبدت نول ووكيل نم وو دع ودل
 لدا حال 2 ااماع

 ىمارآلا فرعلا

 ىف ةسايسلا وأ ةراجتلاب ندمتملا ملاعلا نوطلاخب اوناك ندذلا برعلاق

 ةهاحولا لهاو ةلودلا لاجر ةغل ةفرعم ىلا اورطضا «© دهعلا كلذ
 ملقلاب اهوبتكو ةيمارآلا ةقللا اوملعتف ©« نيودتلاو تارباخملا ىف اهمادختسإلا
 ىلا تعرفتف © لابحالا ىلاوتب مالقالا هذه تعونت مل ٠ هتلوهسل ىمارآلا:

 ىف ىرمدتلا ملقلا نييماسلا دنع اهرهشأ « ةيمارآلا مالقالاب تف رع غورف ةدعا

 . تاغللا كلت هباشتل ثم ةهباشتم اهلاكشأو « اهريغو ارطب ىف ىطبنلاو «(رمذدت.

 ظافلالاو بيكارتلا رثكأ ىف اتبراقت ناو ©« ملكتلا ةغل ريق لاح لك ىف يهو

 ةينامورلا ةكلمملا ىلع اوطبه نيذلا نوينامرجلا رطضا بدكبلا اذه لثلو

 الايحأ ابرؤأ ىف راثآلا ىلع شقنلاو ملعلا ةغل ةينيتاللا 25 . ةصاخلا اهتغل

 لمهت ملو « هب مهافتت صاخ ناسل اهممأ نم ةمآ لكلو « اهتلود باهذ دب

 ةراضحلا ىا ) ندمثلا اذه ةضهن ىف الا ةيماعلأ تاغللا نودتو .ةيتيتاللا

 ةغل تناك نأ ٠ دعب « مالسالا ةضهن ىف ةيبرعلا ةغللا تتود امك ( ةنهاراا

 نيودتلا ةهلا ةيمارآلاو عالعلا

 « ةيمار؟ ظطابنالا لالطا نم اهريغو ارطب راثآ ىلع اهارقت ىتلا ةغللاف“

 013 2084, 8: ةمصعألم 5نمتأمم 1 9 60



 ا

 نود اهيف ناكرتشت ةمالعب « ةميدقلا ةيلبابلا ةغللا وأ © نييمادالا ودب
 ضعب ىف ١١( ملكلا رخاوأ ىف بارعالا تاكرح ىنعا « ةيماسلا تافللا رئاس
 « مويلا ةفورعملا ةيمآرآلا ريغ طابنالا اهب بتك ىتلا ةيمارآلا ةغللاو . لاوحالا
 لاثم اذهو . بعشلا كلذ اهملكتب ناك ىتلا برعلا ةغل. نم رثآ كلت ىفو
 ليهك نب ذئاع همسا لجر هبتك دهع وعو . مهراثآ ىلع طابنالا شوقن نم
 نمز ىف داليا لبق ىلوالا ةنسلا ىف ( حلاص نئادم ) رجحلا ىف هربق ىلع
 . رتابويلق بقلملا عبارلا ثراحلا

 ان الذاا0 1/115 هلع ك0 تت ل1

 الاؤر مالد دجزدلا ندئاكأ 01/151 ةستلل ]6

 0017/7 51])لك دتزتناا 0ل>١ع ذئع ذكه ةرفحرد

 «؟|لك لدنال عا لعإ ذل زلنل كضاكلال لكل

 هلل د6 ؟لالنتلا حولا ةلع]) نت* و23 وزطرر م

 90 ]لذ 14 ]رالف 16 زلاذ 16 0/1 هانز زاك 51د

 مالك المانع ك 16 0])) حران كئحلع ك]عزا5 96 رحكو وب
 81ن10/7 ال/01 >تئنث .تكنن هيلع كتل زجل

 ركملع جزعز ؟ه]روواصرإ لل عئانب ١
 جلاص نئادم ضاقنأ ىلع ةيطبن ةبانك 2.

 : ةدح ىلع رطس لك ةيبرعلا فرح "الاب

 رب وليهكرب وديغ فبع ىد اربق هند
 هديب قفني ىد نمو هرحاو هدلبو هشفنل ىكلا
 هب ربقنو نتتي ىد نملو هل ميق وديع دب نم فقت بتك
 . كلم تترحخل عشت ةنش نأسين حريب ىهويحب وديع
 كك هشيقو ونونمو ارش وذ ونعلو همعا محو ولعبلا

 او نتني وأ نهرب وأ. نيرب وأ هند ارفك نيزي ىذ نم لك
 شونا هب ربقي وأ هلك بتك ىه ولع فلاتب وأ رجوي

 مرح هند هبتكو ارقكو بيتك الع. ىد نمل نهل
 نيملع ملعل وملشو وطبن مرح تقيلحك

 : ةدح ىلع رطس لك ةيبرعلا ةغللاب اهتمجرت'
 نب ليهك نب قئاع هاتب ىذلا ربقلا وه اذه -
 هدب ىف نوكي نملو هباقعآو هدالوأو هسفنل ىسقلا - ؟

 نم <

1 
 ا

5-6 

 ا

- 5 
 ل ١

 كت ا

 اصور 82غ ةمعع ةعصناتع . اههونق عمم اذ
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 نأ هتايح قى ذئاع هلوخب دحاو ىأآلو هل حيبي ذئاع دب نم باتك  ؟

 هيف نقدي

 كلم ثراحلل ةمساتلا ةنسلا ( ليربا ) ناسين رهش ىق ل *

 سيقو ةانمو ىرشلا وذ نعلو . هبعش بحم طابتالا  ه

 وأ هبهي وأ هنهرب وأ هيرتشي وأ ريقلا اذه عيبب نم لك 1

 ادحآ هيف نفدي وأ رخآ اًئيش هيلع سشقنب وأ هرحؤب ب 7
 مرح هيلع بتك امو ربقلا نأ . هالعأ مهؤامسأ تبتك نيذلا الا م

 سدقم

 نيدبآلا دبأ ىلا نويمالسلاو طابنالا اهسدقب ىتلا ةدعاقلا بسح 1

 سفن :ىه نويطبتلا اهب مهافتب ناك ىتلأ ةيبرعلا ةغللا نظن ال اننا ىلع

 ورمع ربك ىلع هوأرق ام ىلا برقأ تناك اهلعلو .٠ ءامترالا سومان هاضتقأ

 ق هاتعمو هضصن ركذدنسو «© ناروجب ةرامن بئارخ ىق سيقلا ءىرما نبأ

 ةفللا جردت كل لثمت هتارق اذاق . باتكلا اذه نم نييمخللا ةلود نع انمالت

 تبعشت سوماتلا اذه ببسبو . ءاقترالا سومانب المع لوحتلاو عونتلا ىف
 تاقلو ةبريمجلا وأ ةبأبنسلاو ةيمارآلاو ةيلباملا تافللا ىلا نييمارآلا ودب ةقل

 ريغت هذه باصآ دقو . مالسالا ردص ةفل اهتلمح نمو اهريغو زاجحلا برع

 «© ةيطاملا اهتخأ نع تدعف مهتيشامو مهلبأب ةيدابلا َق مهلقتت هاضتقا

 « ةينايرسلاو ةينادلكلا اهتينبا نم اهلاوحأ ضعب ىف اهيلا برقأ لازتال اهنكلو
 : ةراضحلا اهرقت امنا ةغللاو ةيدابلا ىف لايجالا كلت اوضق برعلا نال

 ةيمارآ اهنوك عم ةيباتكلا مهتغلو ©« ةيبرعلا نوملكتي برع طاينالاق
 ىلع ناثويلا ىخروؤم عامجا كتذ دبؤنو © برعلا اهباحصأ نع ملت اهناق

 امك مهنم ةقرف وأ ةقلامع مهو « ةيبرع مهكولم ءامسأ ناو « ابرع مهتيمست
 ص
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 " ىتاطيربلا فحنتلا ب ةيطبن ادوقت
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 )١( نيطسلف ىبونج ىف رخآلاو « ةقلامعلا

 دالبلا نم هوكلم ام ركذ نأ دعبف .٠ متيكلا مهيمسي وهو نييطبنلا مورلا

 اورهفو « زاجحلا ضرأو « ماشلا اوكلمو ؛* سلدنالا اوكلم مهنأ » : لاق

 اورهق نيينامورلا نأ ىلع لدب ام خبراتلا ف سيلو . (9 زاجحلا ىف برعلا
 طبنلا اوركذ امنيح ةاروتلا لها نأ كلذ ىلع دزو . طابنالا ريغ برعلا نم
 ليعامسأ انبا راديقو طوبابن مهدنعف © برعلا اودارآ طوبابن ءانبأ وأ

 زاجحلا برع دج

 ك1 و
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 مالسالا لبق برعقا ل ١



 سصصزت ةلدرد

ىتلا ةيدايلا فرط ىف ةعقاو <« ارطب لثم ةيراجت ةئيدم رمدت تناك
 لصفت 

 اليم 6. دعبت « ءاملا ىف ةريزجوأ ءارحصلا ىف ةحاو اهنأك « قارعلانع ماشلا

 ةسمخ رفسو © صمح نم ليم ةئاموحنو « يىكرشلا لامشلاوحن قشمد نع

 اهنيي لصفت لابج اهب طيحت طسبنم اهلكش . تارفلا نم لبالا ىلع مايأ
 اهءاروام لكف ؛ لامشلانم ماشلا ةيداب فرط نع ةرابعىهو .ةيدانلا نيبو

 هسار ثلثم ةيدابلا كلت نأك .تابن الو اهيف ءام ال ةلحاق لامر بوتجلا وحب

 86 ماشلا فراشمو قرشلا 8 قارعلا دودح هاقاسو <« لامشلا 5 رمدت

 قرطلا برقأ اهيلا راشملا ةيدابلاق .برعلا ةريزج ىلامش هتدعاقو ©« برغلا

 اهيف رورملا تلعج اهكلام ةروعوو اهفافج نكل © قارعلاو ماشلا نيب
هقيرط لعجت قشمد ىلا الثم ةريخلا نم ةرفاسملا لفاوقلا تحبصأقف «© افاش

 ا

 « دوزتتو كانه حب رتستف رمدت ىتأت ىتح « تارفلا دودح ىلع ايبرغ الامس

 تالمحلاوأ ةيراجتلا لقاوقلا نأش ناك كلذ قشمد ىلا ايونح فطعنت مث

 ىلا نيطسلف وأ ©« ماشلا نم رفاسملل دبال . نامزلا ميدق نم ةبركسعلا

 ةيببسسل تحبصأف 2 رمدتب دورملا نم مجعلا جيلخوأ 2 سراق وأ 4 قارعلا

 نم مدقأو 3 اهيناب ف رعب ملو اميدق سائلا اهتكسف «© ةيمهالا ةميظع كلذ

 رئاس لثم لاوقا اهئانب لصأ ىف مهلو « مالسالا دعب الا برعلا اهركذي منو
 نب ناميلس ىلا اهءانب بلاغلا ىف نويسني ذأ “ ةميدقلا ندملا ءانب ىف مهمعازم

هدنعرمدتف (دنع) نجلا ىلا وأ« حوت نس ماس وأ 4 دواد
 عم “© ناميلس عاني نم م

 رضد اهدوحوو هتكلمم جراخ ايهدأ
 نيطسلف ءايحأ ىو ناك هنأل 6م هتسايسب

 تسد سس

 لوح ءاملعلا اهب ماق ىتلا ةريثكلا ثوحبلا مغر « الرهجم رمدتل ديعبلا لمالا لازال 35

 عضوم لازال  «رمدت» ةيبرعلا ىف وأ 2ولودزتجو ةيجنرفآلا ىف ءاوس  اهمساو « عوضوملا
 نم هيلا اويهذام ىصقأو « ايدج اثحب ثحبي ملق ىبرعلا مسالا لصأ نع اماق . اقيآ فالخ

 كلذىلا امو لخنلاىنعمب نيتيناربعلا رامات وأ  ىومت وأ رمت نع فرحت اهمما نإ ضورغلا

 ىلا مسالا نوطت ناك ناو «ةلختلا ىأ طولطمه ظفلب ةقالع هل ناكشالف ىجفرقالا مسالا امأو

 هقسوب هيلآأ بهذ اه نوعباتب نوريثكلا لاز الك ةنيدملا لصأ اهمأ . فورعم رغ 2ةل20ق1

 نييرابخالا ضعي بسنيو6 اهانب ىذلا وه مالسلا هيلطعناميلس نأ نم دوهيلا وخرّومو ىدوهيلا

 ىلعو. حوت نب ماس ني..عديمسلا نب ةتيذأ نب ناسح تلب رمدت ىمست ةآرمأ ىلأ رمدت ءانب

 'انيدل امس ىربكلا ةيبلاغلاو 6« ادج ليلق داليا لبق رمدت خيرات نع هقرعتام ناف لاوحالا ىأ

 سويئيلب وه نيتاللا ىخرؤوم نم اهركذنملواو « داليملا دعب ام ىلا عجرت اهرابخأ نم

 اهدعب امو الإ ص ” هج م مالسالا لبق بربلا <. .يىلع داوج ... عجاو
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 ىلع ىنبف .رمحالا رحبلا قيرطب طسوتملا رحبلا ىلا قرشلا ةراجت ليوحتب
 همايأ ىف لمحت قرشلا ةراجت تناكو .ضرفلا اذهل ءقارمو اضرف هئطاوش
 مدت مث ارطب تسشاعو ربلا ىلا ةراجتلا تلوحت هتلود تيبهذ املف . روحيلاب

 « داليملا ليق سداسلا نرقلا نم رمدتب رمت تناك لفاوقلا نأ رهاظلاو
 ماشلا فراشم زواجتتف « قارعلا ىلا ةشبحلا وأ ؛« نميلا تالصاح لمحت
 4 ىرغصلا ايسآ وأ 34 سراف وأ 4 قارعلا ةريزج ىلا اهلمو 4 رمدت ىلا

 تلوحتف : داليملل ىناثلا نرقلا لوأ ىف ارطب طوقس دعب الا هزت مل اهنكل
 داليملل ثلاثلا نرقلا

 تيرس ويلا 1 وسلا ول ا واتم

 . اوحلفب ملو سوينوطنا نسسكرام دب ىلع داليملا لبق لوالا نرقلا فصتنم

 00 اهلخدأو . داليملا فعب لوالا نرقلا طساوأ ىف اهنوئش ىف اولخدت
 «سيلوب نايردأ» اهامسو اهيلأ صخشو « هتيامحى 34 م .1١7 ةئس نابرداه

 راجتلا ىلع بئارضلا عضوو « اهنوئش ميظنت ىف هدهج لذبو «© هيلا ةبسن

 تراصو « ةينامور ةرمعتسمرمدت تحبصأ سو ريفسس ويمتبس مايا ىو

 مورلانيب برحلا تيشن املو .ىحتارش هل لاقت ميعزر ىلا اهيف ةموكحلا ةسائر

 نيب اهطس وتل © ةيمهأو ةورث رمدت تداز « ةينارصنلا ردص ىف سرفلاو

 ىف اهب مورلا ةرصايق رورم كلذ ىف اعمط مهدازو « اهبصانمو ةلودلا بتر ىف

 نومركت ةرصايقلا ناكو .٠ اذوفنو ةلاد اهلهأل لعج امم « بورخلا كلت ءانثأ

 اوقتراو © ماركالا كلذ اولان نيذلا ةلمج نمو © سرفلا ىلع مهرصني نم

 اهلاحر نم « رمدت خيرات ىف ريبك وأش اهل ناك ةينطو ةرسأ ةلودلا بصانم

 (2ع)ةينامورلا ةخيشملا ةبتر ىلا علبق <« رصن نب تاللأ بهو .نب ناريح نب ةئيذا

 ةياورلاو 4 نامورلا مكح ىق رمدت هيق تلخد ىذلا خيراتلا ديدحتلا هجو ىلع فرعال (#)
 داليملا لبق 6١ ىلاوح رمدت ىلع يسويتوطتأ كرام ءاليتسا نع نيخرؤلا ةماع اهددرد ىتلا
 ليك نامورلا ةعاط ىف ةليدلا تناك له اهنم مهفبي الو © سوتافيبأ ىئيتاللا خرؤلا ىلأ عجرت

 . .نامورلا كلم ىف ةلخاد داليملا لبق 41 ةنسس فعب رهدت انل ودبنت © لاوحالا ىأ ىلعو . كلذ

 115021323ه ازريملاب انايرنهىلا اهمسا ريغوتب داليم .١ ةنس نايرتاه يوطاربمالا اهراز تقو

 ويش سلجم كاذ' ذا ةنيدملل ناك دقو . 1120اقطهطم]]8 نايردام ةنيدمو 2دلسزوت»
 ةيذيفتتلا ةطللا امأ © بتاكو سيئر سلجملل ناكو © نيناوقلا نسم ةطلس هل اهلهأ نم
 « ءاضعأ ةرثع نم نآأويد امهتواعب رق عطلت نوخرالاب امهئم دحاولا بقل نيشيش ديب تناكق

 هنوكشب نوموقب نوفظومو ءالكو هل ناكف ءاضقلا امآأ

 ىلعةمظنم اهودجو اهولخد امدنع نامورلا نأ اهيفظوم باقلأو ةنيدملل ماعلا ميظنتلا لديو

 2صوعل708 سورديوريلاىعسي خويششلا سلجم سيئرق («ةلفقملا ةينانويلا ندملا ميظتن ةقيرط



 ال

 نآل « رهاوظلا ريغ اهتموكح نم ريغي مل مورلا ةزوح ىف رمدت لوخدو
 بحاص ريمالاوهف ىقيقحلا ذوفنلا بحاص امأو « طقف ةيحطس تناك مهتدايس

 ءاشياملمفيق «© هتوطس لظ ىف لفاوقلا ريست ىذلا رفخلا سيئر وأ <« لفاوقلا

 « مورلا رن علخوف ىعست ةينطو ةباصعنسئر ةنيذأ ناكو .ءاضراعم ىقلبالو

 .هلاجر اوقرفو داليملل ثلاثلان رقلا طساوأىف هولتقو همزع مورلا فشتكاف

 امهرفصأوهو (هيبأك) ةنيذآارخآلاو «ناريح امهدحا مسأ نيدلو ةنيذاآ فلخو

 « امالغ نأك ذنم هيبأل ماقتنالا ىلع ممصف « مورلا ىلع ةمقن امهدشأ هنك ٠

 « لابتلا ىمرو صنقلاو ديصلا ىف همايأ ىفقي «© لابجلا نكسو ةتيدملا رحهق

 « ةميزعلا ىوق لضعلا ديدش حبصأ ىتح © شحولا رمحو نالزغلا ةدراطمو

 ىلع هودهاعف هرس ىلع مهعلطأو © رمدت لوح نيميخملا ودبلا بولق بذتجاو
 هصضرغ متكي وهو اهيق ماقأآق رمدت ىلا عحر مث «© ةجاحلا دنع هورصنب نأ

 ( ىمرافلا روباس ةيراحمل ىمورلا نايرلاف جورخ <« م ؟م4 ةنس قفتاو

 بتر ربكأ نم ىهو « الصنق هامسو علخلا ةنيذا ىلع علشو رمدتب رمف
 خباشم ىف ايادهلا قرفو علخلا كلتب ةنيذا ًابعب ملف . ةينامورلا ةلودلا

 ةنيذآ ملع املف © نايريلاق رسأو روباس رفظي برحلا كلت تهتناو . لئابقلا

 روباس ءاسف « هيلا هب برقتي اباتك بتكو ايادهلا روباس ىلا ثعب كلذ
 ايلق مهل ملستساف مورلا ىلا عجرو ةنيذأ بضغف « هيلط ضفرو هب نظلا

 نيتلودلا هركب ةقيقحلا ىف وهو « برحلا كلت ىف هترصن مهيلع ضرعو « ابلاقو'
 تضفا دق مورلا ةلود تناكو .رمدت ىف ةطلسلا هيلا ضوفت ىتلا رئوي امناو

 ةئذأ اهمض ةفيعض ةلمح هيلا ثعبو « ةنيذأ حارتقا هرسف «© سونئيلاغ ىلا

 مقتناو © انسح ءالب مهيف ىلباو سرفلا ىلع جرخو © نيبرجملا هلاجر ىلا
 «© ةريزجلا نم اهحتف دق روباس ناك ىتلا دالبلا عجرتساو هسفنلو مورأل

 سونايلاغ ىلأ ىرسالا ثعبو © نيترم نئادملا رصاحو نيبيصن عضخأاو

 امو ايروس ىلع هتطلس تدتماو « ىنامورلا قرشلا كيس ةثذأ حبصأف

 قى اوعمطت ذدئموي مورلا داوق هب ىدتقاو © « كولملا كلم » بقلو © اهيل

 ايروب ةئيذأ رئاتساو © هدب ىف ام ىلع دحاو لك © مهفنال ةدايسلا

 وهو « اهيلع اماع امكاح ىمست « م 515 ةنس ىو . ةينامورلا ايسآ رئاسو

 سلجمو © ةتوطوا ىمسي خيشلاو © 25020866118 سويتامارجلا ىمسي بتاكلاو ب

 12ءاه غنوه ىروتبورباكيدلا ىمسب ( ىذيفتتلا ناويدلا ) ةرعملا

 وأ سورفس سويمتبس دهع ىف ةزاتمم ةرمعتسم ةجرد ىلا رمدت زكرم نامؤرلا عفر دقو

 قاطن ىف تلخد ناو « لسفلاب القت مس ادلب امئاد تناك ةئيدملا نكلو .٠ نايرداه مايأ ىف

 « دلبلا لهآ نم ةينغلا تاقبطلا ىلع نامورلا ةراضح تيلغ دقو . ةينامورلا ةيروطاريمألا

 ةيمارإلا وأ ةيبرعلا مهئامسأ ىلا اهوفاضشا ةينامور ءاممآ اهدارفآ فختاف

 . لمطصعو,  نلكتعع ه2 طع ظمماععم مطعم ططوامعب جا 6 800.0 8 رظنا
 1 ةداوع 1ةدممن ودعم 1طنمأمأ»ع قم طول عع
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 ةقفلطملا ةدايسلا بحاص ةتودعت هلاحرو 4 مورلا ةرطيس تحت رهاظلا 3
 لافتشالا ريثك ناكو . برعلا ةريزج ىلا اينيمرأ نم « ةينامورلا ايسآ ىلع

 (دنب) ةنيدملا هذه خيرات ىف ةروهشملا ايبوئيز هقتارمأ رمدت

 ايبوئيز

 ربكأ نم وهو « ايمتبس » بقل نامورلا روطاربمأ نم ايبونيز تلائو
 « «ىابز تنب» ىلصالا اهمساو دلوملا ةيرمدت ىهو © مهدنع فرشلا باقعلأ
 ةبّولُول :ظحللا ةذفان نينيعلا ءادوس « ةبيهو لامج عم نوللا ءارمس تناكو
 ىلع ةميخم اهنوطس تناكو « مزحلاو ةمهلا ىف ولع عم « ندبلا ةبوق نانسالا
 ةيمارآلا ملكتت تناكو .٠ ىبرعلا اهلصأ نع منت اهاياجس لكو ءءاهرعو رمذت

 قرشلا خيرات ىلع عساو عالطا اهلو « ةينانويلاو ةينيتاللا ضعبو ةيطبقلاو
 «© تاللا بهو : ةثالث مهو © ةنسح ةيبرت اهدالوأ تبر دقو © برقلاو

 . ىرخأ ةأرما نم اهحوز نبا سيدوريه نع الضف « هللا ميتو © ناريخو
 هراوطأ ىف ديرف امهالكو « ايبونيزو ةنيذأ لثم ةأرماو لجر عامتجإ ردتبو

 هئباو ةنيذأ اهجوز تامق « اهنابسح ىف نكت مل ةكن اهبكن رهدلا نكل
 ىف همساو ب تاللا بهو اهنبأ هقلخف © م ؟5ا ةنس سيدوريه ربكالا

 تناكو . ريكالا ذوفنلا اهلو هيلع ةيصو ىهو  «سرودونيثا» ةينانويلا

 رمآلا بتتسا اذا ىتح « اهتارمعتسم نع لغاش ىف نيحلا كلذ ىلا ةمور
 « اهبراحب نأ وأ ايقيقح اعوضخ هل عضخت نأ الا رمدتل قبب مل نايلررال

 باقلأ نم « سطسغوأ » هسفن تاللا بهو بقل © م 5لإ ةنس قو

 دنجلا ةدئاق ايبوتيز تراصو « دوقنلا نم نايلروأ مسا لازاو « ةرصايقلا

 « ةنذأل رخآلاو « اهل امهدحأ : نالاثمت رمدت ىو . ىلعالا توصلا ةيحاصو

 «ةلودلا ىيحمو كولملا كلم» اهانعم باقلأب هيف همسا ءاج ىثقن هتدعاق ىلع

 قارعلاو ماشلاو رصم ىلع اهتناطلس ترشنو اهمالعأ ايبونيز تس رغو

 نيتنازيب ىف تعمتجا دق نايلروأ شويجب اذاو « اهئاول تخت لخدت نأ
 برعلا اهلاجر ىلع دامتعالا ةريثك ايبونيز تناكو . قرشلا ىلع لمحلل بهأتت
 ملأ ندملا لهأ نآل « اهئالو ىلع ماسشلا لهأ ءاقيب قثت نكت ملو « نمرالاو

 دجم ىسسؤسو © ففئاظولا رابكو ةسايرلا ىلع هلعأ بوانت قيرع ىرمدت تيب نم ةنيذأ (ه#©#

 روتاروكورب بقل هوحنمو نامورلا همرتحا اميظع اميعز ناكو © افيآ ةنيذأ صب تيبلا اده

 ةعراعسلات5 ©0عطقملال5 ةنبذأ سويمتبسب وه ىمتو 2011860

 انه فلولا هنع ثدحتب ىذلا ريكلا ةنيذأ هوخأ هفلخ مث © ناريخ سويمح هنبا هقلخو

 : ىف فلؤلا اهركذ ىتلا عئاقولا ضمبل حيحصت عم ريبكلا ةنيذأ خيرات ليصفت رظنا

 اهدفب امو م1 ص + حب « مالسالا لبق برملا خيرات ©« ىلع داوجأ



0 

 رعدت نم ةأرحا سارل لاثمت

 نم ريفغ مج ايبونيز دئج ىف ناكو . ةيودبلا ةدايسلا كلت هابشا اوُقلَأ
 تعجارتو 3 صمحو ةيكاطنا..ىف نايلروآ. دونحت اهدونح تقتلاف « مورلا



 لكرا

 نآل . ادحأ اهلاجر نم رسخت مل اهنا لوقت نايلروأ ىلا تبتك اهنكل . ةبولغم
 « ماشلا نئادم لهأ اهلوق جاهأف « مورلا مه امنا كراعملا ىف اولتق نيذلا

 مهو « ايبوتيز لاجر بلغت نم افوخ « نايلروأ ةرصن ىف اونافتو اوفتاكتف
 : مهب نودبتسيف © ةيداب لهأ ةافج برع

 ةعبرأب كلذ دعب ماشلاب ةيمأ ىنبب رمدت ىف ةنيذأ ىنب لاح هبشآأ امو

 ىلع ذوفن هل ريمأ امهنم موق لك ىلعو « ةراجت لهأ برع امهالكو « نورق
 ةلودلاو اوماق ةنيذأ لآ نكلو . هتطلس ديبأت ىق مهي ناعتسا « ةيدابلا برع

 كلذ عمو . نيبومالا مايق دنع هيلا تلصو ىذلا فعضلا ٌعلبت مل ةينامورلا

 رمدت راصح نم اريخآ نكمت هنكل <« اهئاهدب نايلروأ ىلع تفيض ايبوئيز ناف

 ىلا رارغلا نس اريخ ايبوئيز رت ملف « بزعلا ةملك قيرفت ىف لاملا نم هلذب امد
 نوب رمدتلا فاخق © اهيلع اوضيق ىتح اهراثآ مورلا صتقاق © سرفلا

 اهلهأ نع اقعو « ةنيدملا نئازخ ىلع نايلروأ ضيقو <« م ؟9/؟ ةنس اوملسو
 ىف اهئانبأ عم اهتايح ةيقب تضقف اهيريشم لتق هنكل « ايبونيز حارس قلطاو

 دعب رمدت تضهنو . تاشاعملا بابرأ نم ةنيكسلا لهأ نشيعب امك 6 روبيط

 هذه اهلذأ نايلروأ نآل © توملا ةضهن تناك اهنكلو « لالقتسالا رسمتلت ليلخ

 ةعاجش « ءاسنلا ىف اهلثم غبتي مل « اهراوطا ىف ةبيرغ ايبونيز تناكو
 ريس ىلأ برقأ اهتريس تناكو . اهتبيهو اهلامج نع الضف © ةدشو ءاهدو

 نأ ردنيو « ليخلا ريغ رافسالا ىف بكرت نكت ملف « ءاسنلا ريس نم لاطبالا
 مهتلداج اذاو مهثحايتو اهناوعأو اهداوق سلاجحت تناكو . جدوهلا ىف لمحت

 ممأ نم الاجر اهسلجم مضام اريثكو . اهتاسل ةحاصفو اهناهرب ةوقب مهتبلخ

 نويرشي دقو (6 امهريغ وأ نمرالا وأ سرغلا كولم نم دوقو مهئثيبو © ىتش

 ق ثحبلل ايدايتعا اسلم تدقع اذا تناكو . ركست ال ىهو اوركسب ىتح

 ىلعو سابللا رخفأ اهيلعو 6 اهعم تاللأ مهمظهو اهنبأ تلخدآ « ةلودلا نوثش

 اهيدب نيب فش ملو ٠ جاتلا اهسأر ىلعو ةيناوجرالا ةيرصيقلا ةلمشملا اهيفتك

 4 مهب تهيشت دق تناكو « ةرساكالا ةداع ىلع ايرج « ادجام رخ الا مداق

 اهب تقح © هركذ ىتنآلا قاورلا ق تراد و اهرصق ةحاس ق تشم اذاو

 نهلامجب ىرزتو نهمدقتت ىهو © فارشالا تائب نم تايتفلا

 ترم «© اهرصق ىدبل نيب نيدايملا ق اهدنج تضرعتسا اذا تناكو

 ةذوخلا اهسأر ىلعو برحلا سايل اهيلعو  اهداوج قوف فوفصلا ماما
 لاحسأب ةجوسنم بادهأ اهتلالغ ىلعو رهوجلاو ردلاب ةعصرم « ةينامورلا
 تذخاو © ءامدقلا ناتويلا لعفي امك اهيعارذ ىدحا تدرح دقو ةيناوجرا



 عش

 © ةعاجشلا حور مهسوقت ىف ثبتو « تابشلاو ريصلا ىلع اهدونج ض رحت

 يل امم « ةيبرتلا ةحصو فطللاو ىارلا دادسو ةسايسلا ىف اهقوفت نع

 اسوئيزو ءابزلا

 نوركفي # ءابزلا » اهمسأ ةأرما ىلا اهنويسبتب ةصق برعلا بتك ىقو

 هنأ اهتصالخ « ىشربالا ةميذح نع مالكلا دنع ةريخلا خيرات ةمدقم ىف اهربخ

 دق ةميذج ناك دابأ نم اصخش تبوه © شاقر اهمبسأ تخأ ةميذج ناك

 نذا ىتح ةميذح ىلع اهاربد ةليح ىلع هأطاوف © ىدع هل لاقي ةهعئطصأ

 ىتح ةميذج هب قحلف ىدع بره احص املف .' ناركس وهو امهحاوزب
 8 أآرمع هتمسو اقوط هتسبلأو هتير امالغ تدلوو شاقر تلمحو « هلتق

 هب ايتأ نالجر هدجو مث « هتفطتخا نجلا نأ برعلا معزتو « مالقلا دقق مث

 كتمدانم » : الاق « « ناءاشت ام احرتقا » : امهل لاقو هب حرعف ةميذج ىلا

 ب ةميدج ىنامدتك : لاقيف لثملا امهب برضي ناذللا امهو . « انيقبو تيقب ام

 نم لحجر ماسلا فراشمو تارفلا ىللاعأو ةريزجلا كلم دق ناكو : اولاق

 نيبو هنيب ترجو «© ىقيلمعلا ناسح نب برظلا نب ورمع هل لاقي ةقلامعلا

 تند ودرمعل ناكو + ركل ىردع لكك د ةعيدخ اهبفا صقنا بورح ةمبدج

 ىلع تتبو هدعب تكلمف « ( ىليل اولاقو ) ةلئان اهمساو ءابزلا اهل لاَ

 « اهسفن ىف هتعمطأ ىتح ةميذج ىلع تلاتحاو « نيتلباقتم نيتنيدم تارفلآ

 نبأ ورمع ةميذج دعب كلمو . اهيبأ رأثب تذخاو هتلتقف اهيلع مدقو رتغاو
 اهنم معتنا ىتح ريصق همسا هلال دبع ةدعاسمب لاتحاف © ىشاقر هتخأ

 مث © راجتلا قيدانص ىق الاجر اهئنصخ ىلا لمح نأب « اهتئيدم ىف اردغ

 ةئدم اأو .٠ ةونع ةنيدملا اوذدخأو ءابزلا اولتكو قيدانصلا نم اوحرخ

 لاقو )١( تا تارفلا ىلع ايسيقرقو ةقوناخلا نيب قيضملا اهنا اولاق دقق ءابزلا

 ق ارصق كانه تنب دقو . تارفلا ءىطاش ىلع نكست تناك اهنا نودلخ .نيأ

 رمدت ىف فيصتو زاجملا .نطب دنع عبرت تناكف

 5 تاشقانم نيثحابللو ءابزلا ثثبادح نم ةقفز برعلا ةاورام ةصالخ هذه

 اهريغ اهنا ىرب نممو 5 اهريغ ىه مآ © رمدت ةكلم ايبونيز ىه هذه ءابزلا له

 نايتسيسبأللو (ةيفاض ةلاسر كلذؤ هلو سوهدر ىزيلحنالاقرشتسملا

 اعان ترئثن ل وأ اييوتبر ىف ةدئافلا 3 ةلاسر ىعوسيلا 0

 5 جام توقاب 1

 1١ 2 ءادفلا وباو ؟ جا 5 قودلغ قباو ١ ج 5 ريتالا نباو ١ جملك ىناغالا 00

 اومجع ؟تعدسطتم 6 2تعاطقناب 1ةعمنعمل اهملا م



 0 لن

 نا ت رايخالا تافآ نم باتكلا اذه ةمدقم ىف هانركذ ام .ىلع ءانب ل لوقن
 . 2 (#ب) ةنسلالا' ىلع لاقتنالاب تهوشت دقو © ةدحاو اهلصا ىف ةصقلا

 ؟ بوع نويرمدتلا له

 ةهباشملاو < نييطبنلا ىف ليق ام مهلصأ ثيح نم نييرمدتلا ىف لاقي
 فرشلا تاتويب ناف . هوجولا رثكأ نم امهناكس نيبو نيدلبلا نيب ةديدش
 كانه اوماقأو )١( ةقلامعلا اناَقب نم ةيدابلا نم مهلضأ © برع رمدت ىف

 ولعو ةوادبلا ةنوشخ نم هيف اوناك امب ندملا لهأ ىلع اوبلغف « ةراجتلل
 34 اكولم اوراص ىتح ةلودلا بصاتم ع أوحردتو 4 سقنلا ريكو ةمونأ

 .« نيودتلاو ةيمسرلا تارباخملل ةيمارآلا فئنيح ىهو ماشلا'ةغل اوذختاو

 رخاوأ ىف بارعالا اياقب ىنعن (1) ةيبرع ةغبص ةيمارآلا مهتفل ىفو . مهتيبرع
 ْ ةيطبنلا ىف امك ملكلا

 « ةيمارآ اهراثآ تناك نأو « ةيبرع ةلود رمدت ىف ايبوئيزو ةنيذأ ةلودق

 رمدت لهأ نا كلذ ىلع دزو . نييطبنلا نع انمالك ىف اهانيب ىتلا بايسألل

 قيلامعلا اياقب نم مهف . برعلاب صاخ ميسقت وهو « ذاخفأ ىلا نومسقب
 « ةيمسرلا طابنالا ةغل لثم ةيمارآلا ةيمسرلا مهتغل تناك ناو « نييطبنلاك
 نايبرعف مهستحو ملكتلا ناسل امأو

 رمهدت راثآ

 « طابتالا راثآ ىلع مهفوقو لبق رمدت راثآ ىلع نوبقنملا فقو دقو

 نم رهشأو © رشع نماثلا نرقلا ىف اهليثامتو اهعراوشو اهلكايه اوفصوو
 «روكذملا نرقلا طساوأ ىف ىسنرفلا ىتلوق فوسليفلا اهراثآ فصوو اهراز

 اوروصو اهوفصوو هاوس اهراز مث . روهتثم ىفسلف مالك كلذ ىف هلو
 ْ : اياقبلا كلق مها كيلاو  اهاباقد

 لك لوط لكشلا عبرم وهو . لعب لكيه وأ سسمشلا لكيه : الوا

 هيفو « امدق نوعبس هولع روس هب طيحب « امدق /4. هعالضأ نم :

 افوفص « ةناوطسا ةئام ىلع ديزي ام نآلا ىلا ةيقابلا ةمخضلا نيطاسالا نم

 ةدمعالا هذه ددع نآ نظيو : ةينانوب شوقن اهممق ىلع ةقورأ ىف ةمظننم

 30 ةناوطسا 4.. ىلع ديزي لصالا ىف

 ةئسلا ©« سصئتوايبوتيز » 5 قردملا ةلجع ىفلاقرتو نايتسايس بالا ءابزلا نع رظنا كه)

 اقرثلا نم ةبلاتلا دادعالا ىف ثحبلا ةيقبو © اهيلب امو لص ؟١ اج «© ( 14354 ) ىلوالا

 مايزلا اهتأ تبثآو « ايبوتيز نع ليق اس لك فلؤللا هيق بعوتسا دقو

 عر ابق كا نس ؟ اج « مالسالا لبق برملا © ىلع داوج « اهيآ رظناو
 ةيفاو عجارم عم نامورلاو برعلا دنعاهخبراتو ايبونيز ةايح 'نعأ فاو ليصفت هيقو

 000 15865 نودلخ نبأ ()

 طصعو 822 ةثخ عملا اهصعاتو عمو (؟)



 ذادلا

 رتم ىتئام ىلع أدبي © رمدت بئاجع نم وهو . مظعالا قاورلا : اين ا
 دطسوأ 9 نم فلأتب هئانب لسا َق 5 قاورلا ناكو . روكذملا لكيهلا نم

 وحن دا ددعو 2 تيب ؟البه. وحن كلذ ةفاسمو . 7. نيرشلا 0
 اهفقوم نم ةناوطسالا عافترا © ةمئاق اهنم 15. وحن لازيال « ةناوطسا

 امدق هإل اهتمق ىلا

 اهددع ديزي « ةليطتسملا جاربالاك لكشلا ةبيرغ ىهو . نفادملا : اثلاث
 لوح قف ثم نهد 4 نئادملا رئاسج قادم نع فلست 4 نئدقا ةثاما لاف
 اهضرعو امدق نونامث اهولع © تاقبط عبرأ نم نفدملا فلأتب . ةنيدملا

 هحرش لوطي امم كلذ ريغو « ةيقاب ةراثآ لازت ال روس

 اهتباتكو رمدت راثآ ةغل

 للك حاير درر 2+ 1633 يلوذ د

 حمارخرمب اا مج ر/ 0 2633 طل ؟

 عد 2م رج 1 و رح جارح رب نجح نر 32

 113333 هال ليرات حج وج ليج ح لعل 11.3113

 : ارطس ارطس ةيبرعلا قورحلاب هقطن
 اتقدزو اتريهن ىايز تنب ايمطتس تملص ١

 اليح بر ادبز اويمطقس اتكلم ل ؟

 اوطسسمطرق رومدت ىد اليح بر ىابزو ابر - ٠"

 () هم ةنش ىذ بأ خرب نوهترمل ميلقأ -

 + ةرطسءارظ ةيرعلا ةقالاع هتمجر“
 ةيقتلاو ةليلجلا ىابز تنب ايمتبس لاثمت ١
 . دئاقلا ادبز نيئامتبسلا نا . ةكللا ترب

 ' ميخفلا رمدت دئاق ىابزو مظعالا  ؟

 (يقولسلا خيراتلا نم) هملا ةئس بآ رهش ىف امهتديسلا هايضصت ا ؟

 ةمملطع, 291 ١١(



 لكم

 : «© هيجوفيد تنوكلا رمدت راثآ ةءارقب نيلغتشملا رهشأ نمو
 "ع ير كوالا : ا ةمبرأ ىلا تاباتكلا وأ شوقنلا كلت
 شوقن : تلاثلاو . نفادملا ىلع ةيربق شوقن : ىناثلا . نيطاسالا دعاوق
 ةباتك مدقأو . ةيسايس شوقن : عبارلاو . تاولصلاو ةيعدالاك ةينيد
 خيراتلا نم 01 ةنس هخيرات رمق ىلع ةشوقنم اهودحو نآلا ىتح اهوأرق

 نم نينثا لع اوأرقو . داليملا لبق ةعباسلا ةنسلا لياقت ىهو © ىقولسلا
 ا لباعي خيرات امهيئاجيو ايبوئيزو ةنذا ىحسأ مظعالا قاورلا ةدمعأ

 ىتلا ةنسلا اهنأل ةلودلا هذهل خيرات ثدحأ وهو ( ةيقولس ه4؟ ) داليملل
 اهضعبو © ةشوقنملا راثآلا نم ريثك نيخبراتلا نيذه نيبو . اهيف تطقس
 صوصنلا نم ريثك اهيفو « ةينانويلا هتمجرت ىمارآلا هلصأ بناجب اوشقن
 ىف ةنيدملا نللجم نم رارق اهتلمج ىف © ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا
 ناربخ نب انوب نب انوب دهع ىف ( م 1؟إ/ ىأ ) ةيقولس 458 ةنس ناسين 4
 لخدت ةلوطم ةباتك ىهو «© اهعمج طورشو بئارضلا ةفيرعت نع ... خلا
 )١( ةينانويلا ةمحرتلا اهبئاجيو رطس ةئام ىف

 رمدت ننمت

 ٌممصلاو نابللاو بشيلاو عزجلاو بهذلا برعلا ةريزج نم نولمحي اوناكف

 نولمحيو . نيرحيلا ءىلآل قارعلا نم نويلحتسيو «© دنلأ دوعو ريصلاو
 اهب رجاتب ىتلا تاجوسنملا عاوتأ لدنمورك لحاوسو دنسلا رهن ىداو نم

 © لفئرقلا دتهلا ىصاقأ نم نورغحتسيو . دالبلا كلت لهأ انموب ىلا

 .٠ سوئبالاو 34 جاعلاو 26 ذالوفلاو 4 ليثلاو 4 ىئيصلا ردرخلاو-© راهبلاو

 ىلا تاعوتصملاو تالصاحلا هذه نولقتي اوناكو () كلذ نود ناكف رحبلا

 نآل 4 ابروأ نئادم ينم امهرغو ةطنزيبو ةمور ىلاو 8 قارعلاو ماشلاو رصم

 نع الضف نيب رمدتلاو .طابنالا دب ىلع © قرشلا نم مهيلا لمحت ناك رخافلا

 ةميق سويئيلب ردقو . برعلا ةريزج لهأ نم مهلكو « نيبايسلاو نييتيعملا
 عابرأ ةثالث ىواس امي علسسلا كلت نم اهدحو ةمور ىلا لمحبي ناك ام

 ماعلا ىف تاهينجلا نم نويلملا
 * نيقيرط ىق ريست برغلاو قرشلا نيب ميذقلا ملاعلا ىف ةراجتلا تناكو

 اع, 313 ١(

 ىلوأ ةنس هب قرشلا 0
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 رمدت ىلا تلوحت داليملل .ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف تطقس املف « ارطب قيرطب
 ىف ريست تابكرم ىلع ماشلاو رمدت نيب لمحت ةراجتلا تناكو . مدقت امك

 نم امأو . لفاوقلا نع الضف عالقو ةحارلل تاطحم اهلو 4 ةفوصرم قرط
 نم ةفعاضم ةدئاف رمدتل ناكو . كلذ نم ءىش اهيف نكي ملف تارفلا .ةهج

 نوضاقتيو «© ءارشلاو عيبلاب ةحبارملا نوبستكي اوناك مهنأل ©« ةراجتلا كلت
 ةئيعم ةبيرض مهب رمي ام ىلع

 اهلكايه ضاقنأو اهاياقب ىلا ترظنو « رمدت لالطا ىلع تفقو اذأ
 سانلا هتتروصت © اهدحت قباس ىلا كلايخب تعحرو 2 اهتقورأو اهروصقو

 مهيديأ نيب © ةقورالاو نيطاسالاب ةقوفحملا اهعراوش ىف نوئيجيو نوحورب

 رصم نم لومحملا قيقرلاو © روطعلاو بايطالاو « رمخلاو نيتلاو بنعلاو

 ىطبتلاو ىريمحجلا وأ ©« ىايبسلاو ىمورلاو ىئمرالاو ىدوهيلا مهيف و
 ةمواسملا وأ ةديازملل ةرسمامسلا وأ ةعابلا حايص الع دقو 3 ىودبلاو

 ناكس رئاس لثم « نيتقبط اوناك نييرمدتلا نا راثآلا قاطنتسا نم ذخٌّوبو

 نييرمدتلاةصاخ تناكو ٠ ةماعلا ةقبطو ءةصاخلا ةقبط : رصعالا كلتىق ندملا

 روصعفلا ىف نوميقب « ذوقنلاو ةورثلا باحصأ مه « ةليلك تاتويب نع ةرابع

 « ةريغص خاوكأ ىلا نووأب « لامعلاو ءارقفلا نم ةمالا روهمج مهلوحو ةمخفلا

 ةيقرش تلاز ام اهيلع ىنامورلا ندمتلا ريثأت عم ةيعامتجالا مهتايهو

 تاللا بعوو ايبوئير دوقن

 . روصو ةباتك اهيلع © ةيردنكسالا دوقن لكشب دوقن ةيرمدتلا ةلودللو

 اهسأر ةروص هيهجو دحاأ ىلع ايبوئيز دقن لوالا © اهنم نالاثم لكشلا ىفو

 ايمتبس » اذكه ةينائويلا فرحالاب اهمسا ةروصلا لوحو_اهيفتكو

 ةروص هيلع رخآلا دقنلاو ٠ ىرخأ ةروص رخآلا هجولا ىلعو « « ايبونيز
 هيقلو همساو تاللا بهو نمار



 ك١

 ةقرفتم ممأ

 برعلا دالب لامش ىف

 نم تائم رابخأ تعاض امك مهرابخأ تعاضل ©« ةراضحلا لهأ نم ةوسيتقا

 نأ ىلع . ميدقلا ندمتلا دهع ىلع زاجحلا ىلاعأ ىف ميقت تناك ىتلا لئابقلا
 هركذ ءاجرخآلاضعبلاو « برعلا دالب ةيفارغح فصو ىف نانويلا هركذ اهضعب
 ةيبرعلا ممالا ضعب ءامسأ تدروو .ىرخالا لودلا نع مالكلا ءانثأ ىف اضرع
 انمالكىف اهركفتس <« برعلا دالب نم نويرصملاوأ نويروشالا هحتف ام ةلمجىف

 ىلا اقرش ريستو رصم دودح نم نيثدتبم « اهمهأ ركذنف الود اهل ف رعن

 : هنع فرحم هنأ نظي ىذلا ىبرعلا مسالا دحاو لك بناجبو « تارفلأ

 عفمع#ت© ( نيسارسلا) نويقرشلا
 ةعلعدصتامم ( هتيناكس ) نوكسلا
 001 دع ( هتيداو ) ؟ داع

 ةصعصتاهع ( هتيئايل ) نايحل

 نطقت ها معا ( هياتولوخ ) دلاخ ونب

 ةهمردقتتم] ( ىنرامس ) رمش

 اضرع ءىحن دقام الأ «ركذلا قحتست رابخأ لئابقلا هدهل سيلو .اهرغو

 « نيسارسلا ةليبق نع انيلا لصو ام كلذ نم :ىرخالا لودلانع مالكلا ىف
 لصاو .اقرش اهءاروو انيس ةريزجقى نانويلا اهقرعىتلا لئابقلا نم ىهر
 لاكو .ةيبرعلا ىف «نييق رشلا» فيرحت هنأ مهضعب نظنو 2© لوهجم مسالا ؟ذه

 دكو 5 مه ريغوأ ءاكرشلا وأ نييقارسلا وأ نييوارحصلا فب رحت هنأ نورخآ

 برعلا ةريزج ناكس لك ىلع هوقلطأ ىتح « نانويلا فنع مسالا آذه رهتشا

 ةمجاهم نع نوكفني ال اوناك مهنا نانويلا دنع نيسارسللا رابخا نمو

 الا مهاذا فك عيطتست نكت مل ةينامورلا ةلودلاو « مدقلا فنم رصم دودح

 هتفلخف تام مهكلم نأ داليملل عبارلا نرقلا طساوأ ىف قفتاو . فعضلا

 دحأ رذنملا مآ ءامسلا ءاملامسا ظفللا اذه ءاح دقو . ةعوام اهمساو هتأرمأ

 اهلاح رب تلمحو « ةدهاعملا دويق نم اهسفن ةيوام تلحف )١(  ةّدحلا كولم

 رصم رطش تمميو « ارطب ةنيدم ىلع تلوتساو 4« ايروسو نيطسلف ىلع

 ةدهاعملا ديذجت ىلا سنالاق روطاريمالا رطضاف © نسوسلا خزري تتأ ىتح

 3 جا 156 ركالا نبا (9



 لل

 « مهتسينكب صاخ فقسأ مهل نوكي نأ طورشلا كلت ةلمج ىف ناك كلذلو «نييحيسملا نم ةريبك ةعامج نيسارسلا نيب ناكو . نيمجاهملل قفوأ طورشي 21 3 من 7 هدأ طوخ

 )١( مهئادعأ ىلع مهتورصني نيبرصملا ءاقلح

 ّلثم « ةيدابلا نم ةبيرقلا نداملا اميس الو ©« برعلا ةطلس ىف تلخد ام اريثك
 . امهريغو ءاقلبلاو ناروح ندم نع الضف « اهرلاو ماشلاو هامحو صمح
 ىف صمح تناك « داليملا لبق لوالا :نرقلا ىف « رصم ىلع سويبموب مدق املو
 ءامسأ نم ىرخآأ لود ةزوح ىف ماشلا ندم نم اهريغو « ةيبرع ةلود ةزوح

 عمممتتك 5 هدهد عيوساتم د لوسطاتمطتك د مينصتو نييتانويلا فئع اهك وتم
 لبج مكحت تناكو « ةيبرع ةيروتبالا ةلودلا نأ وسود ىوريو « اهريغو
 ىت اضرع اهركذ ىتأايس « خيراتلا اهركذي مل ىتش ممأ كانهو (؟) خيشلا
 ةقلامع ترصاع ادج دهعلا مدق اهضعبو « ةرواجملا ممألا حوتف نع انمالك

 رئاسو موداو نابدم برع لثم « نامزأب مهتمدقت وأ ( وساشلا ) رصم
 اهيلاوح امو انيس هريزج

 برعلا دالب نييرصملا ورْغ

 م .ق 155 ةئس ىلا 1... ةلس نم

 كلذ لعق نم لوأو «نويرصملا ةرواجملالودلانم برملا دالب ازغ نم مدقأ
 ةقلامعلا ةلود نم رصم فقنمو ةرشع ةنماثلا ةلودلا نسسوم سمحا

 ةردزج طساوأىلا مهدراط ىرصمارطقلانم مهحرخآ نأ دعب هتاف « (وساشلا)

 نيسويئالا تامجه درل عوج رلاىلا رطضا مث « م.ق !9١ل.. ةنسوحت « انيس
 ةقلامعلا ةلود لبق قرشلارئاسو برعلا دالب تناكو (؟) هدالب نع نييبوتلاو

 .ىطسولالايجالا لها دنع ايقيرفقأ طساوأ تناك امك ؛ نيدرصملا دنع ةلوهجم

 كلذ ءارو امل أوهيلت « رصم دودح نم مهوج رخآو برعلا ةدراطل اوضهن املف

 كرح ةملامعلا دادبتسا نأك © امه ريغو ةيفيشيقو لباب ىف ةندمتملا ممآلا نم

 كلت نم رهظو . مهكلم ةرئاد عيسوت ىلآ مههبتو © ةيح ةمأ مهلعجو مهرطاوخ
 لمحو « ةنعارفلا نويلبان ميظعلا ىرصملا حتافلا « ثلاثلأ ىسسمطوحت ةلئاعلا
 سيوسلا خزري عطقق © داليملال بق رشعسداسلا نرقلا فق قرشلاىلع هشيجب

 .نيرهتلانيب امو ةيقينيقو نيطسلفو ايروسو برعلا ةريزجىلاعأ حستكاو
 اماكح اوناك نيذلا (وساشلا) برع نييماسلا نم مهبلغ نيذلا ةلمجى ركذو
 قو . ةلمح ه١ قرشلا دالب ىلع اهدرج ىتلأ تالمحلا تغلبو . هدالب ىلع

 اهحتف ىتلا دالبلا اهيف ركذو سمطوحت اهشقن شوقن ةبرصملا راثآلا

 طسدفممممب 10 8 11 عدمتوم 311, 298 0
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 اتيخو نيرهنلا نيب ام ةحوتفملا دالبلا ةلمج نمو . اهلمح ىتلا مئانغلاو
 وساسشلا برعو ةيقينيفو صربقو نائيلو ( راعنش ) راغنسو ( نييثحلا دالب )
 دالب نم هحتف ام اهيف ركذ ىتلا مئاوقلا نع الضف . ( نويذواللا ) مذولو
 )١( ةنيدم 119 اعيمج اهتدعو « اهءارو امو ةشبحلاو ةبونلا

 ىف الافيا ةنعارفلا رثكأ وهو «نيرشعلا ةلئاعلانم ثلاثلا سيسمعر مهنمو
 لبق ١؟.. ةئس وحن غبن ©« نوكاه ةيبرعلا ةغللا ىف همساو « برعلا دالب
 كتض ىف اهالوت امل رصم تناكو . ةنعارفلا ءامظع رخآ وهو «© داليملا

 دجلا دعاس نع رمشف ١( نويماسلا اهناريج اهيف عمط دقو ©« بارطضاو
 ارب رصم ددهت تناك ىتلا دالبلا وحن هليخ ةنعأ لوح مث .اهتيلخاد حلصاو
 دالب دايترال هيف رفاسو « رمحالا رحبلا هلزنأ اريبك الوطسا ىنبو « ارحبو
 ىسيئرلا هضرغو ( برعلا دالب ) ةسدقلا ضرالاو ( لاموصلاو ةشبحلا ) تنب
 نم دب هل نكي ملو « قرشلا ىصقأو رصم نيب ةيرحبلا ةراجتلا ليس ليهست
 ٠ اهتلمج ىف نميلاو ء رحبلا كلذ ءىطاوشو رصم نيب ةيدولا قئالعلا ديطوت
 طفق ىلا رمحالا رحبلا ىلع ريصقلا نم امظتنم « ةلفاقلل اقيرط اضيأ اشناو
 لينلاو ىدنهلا سونايقوالا نيب ةمظتنم ةيراجت اطوطخ ًاشنآو .لينلا ىلع
 بهذلا ندعم قاشتكال ادفو ءائيس ةريزج ىلا ثعبو . برعلا دالب قيرطب
 ةميدقلا لودلا تناكام اريثكو « اهنوف رعب هفالسأ ناكىتلا تارخلا نم هريغو
 ١١1"0ةئس عبارلا سيسمعر هب ىدتقاو .اهيهذىف ةبغر برعلا دالب ىف عمطت
 اليوط اهيلآ قيرطلا ناكو © برعلا دالب ىلا ارصتخم اقيرط حتتفاف « م.ق

 برعلا دالب نيبروشالا وزغ
 م .ق "669 ةنس ىلا 5... ةلس نم

 © برعلا دالب ىلا مهعماطم تهجوت لباب ىلع نويروشالا ىلوتسا امل
 قةلموي دالبلا كلت راهتشال «© ةنيمثلا نداعملل اسامتلاو مئانغلا ىف ةبغو
 نيذلا نويروشالا كولملا امأ . صاخ لصف ىق هنيبتس امك بهذلا مجاتمب
 : مهف اهوحتف وأ برمعلا دالب اوزع

 تالفتي فرعيو « مهنم اهيلع لمح نم لوأ وه : رسالب تالشت ١
 ىف هبرح رثا ىلع © داليملا لبق عساتلا نرقلا ىف اهازغ . ىناثلا رسالب

 اهمسأ ةكلم اهيلع رصم دودح ىلع برعلا نم ةليبق باصأف ؛ ايروس
 « رصم عم اهبرح انركذ ىتلا نيسارسلا ةليبق اهنأب مهضعب نظو () ةبيبح

 ديزي. نيتنداخلانيب نمزلا نكلو « اهتموكح ىلع ءاسنلا ىلوت تناكام اريثك اهنآل

 هتصاخ نم الجر اهناكم ماقأو « ةكلملا رسالب تالفت ملخف . انرق ١؟ ىلع

 طمتعقعاط, 1. 175-148 (9) طصتعفعطب 1. 5 فلز
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 .ناجلوعلا هديب روشأ كلع ىناثلا نوجرس

 (م.قال.م  الآ[؟ ةنسنم مكح) ىناثلا نوح رسب فرعيو : نوحرس (؟)

 « اهوبهثو ةرمالااوزغ زاححلا ىلاعأ ىف برعلا نا كلملا اذه مايأ ىف قفقتاو

 ىتح « م.ق ال16 ةنس اهيف لغوأف « اهلك برعلا دالب حاستكا ىلع مزعو

 نم كانه ىلا علب نم لوأ وهو « ةرماعلا دالبلا ىصقأ ىلا ىداوبلا عطق

 مهيلع برض ندذلا كولملا وأ اهعضخأ ىتلا لئابقلا ةلمج ىق ركذو . نيحتافلا

 فئالخنم اهلعل  برعلا ةكلم ةيسمشو « ىابسلا رمعثيو « دومن : ةيزجلا

 امك (د) ةديمرقلا ىلع هلوق صن اذهو . اهركذ مدقت ىتلا ةبيبح
 « اهوارق

 ٠ لاق برعلا دالبو رصمو ماشلا ىف هحوتف ركذ نأ دعبف

 برعلا ةك_لم ةيسمشو « رصم كلم نوعرف ىلع ةيرجلا تعضو 9»

 بهذلا تالصاح تذخأو « ( نييابسلا رمعش وأ ) ىأبسلا رمعتبو ( ىبرع )

 « لامجلاو لويخلاو مهلايح نم

 : ىرخا ةديمرق ىف لاقو

 ةيدابلا ناكس برعلا لئابق نم ابايخو نامسرم ديدابعو دومث لئابق نأ »

 « ىلبق دحأل ةيرجلا اوعفدي ملو ملاع الو ميكح ىلا مهربخ لص مل نيذنا
 )١( « ابرماس ىلا اهاباقب تلقنو ىهلا روش! مساب اهتبلغ ممالا هذه لك

 راتلا ىف هنوقرحي مث ءىنلا بوطلا ىلع مهتباتك نوصقني اوتاكو © نبللا نم ةبوط ىأ (هب
 4 3 فحم ىتح هتوعدب وأ

 (1ةمعرب 112 5 315 د 08ه, 336-338 0
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 6© نوحرس دذدعن بيراحتس ىلوو (م.ق الءأآ 7.6) بيراحتس (؟)

 . سدقملا باتكلا َق ةروكذم امهربغو نيطسلفو ماشلا 2 حوتفو عئاقو هلو

 ةسدسم ةيناوطسا ةديمرقب كلذ ديؤي ام ىلع لباب راثآ ىف اوفقو دقو
 باومو داوراو صربقو اديصو نييثيحلا ضرأ ىف هحوتف اهيف ركذ ©« بناوجلا
 برعلا دالب ىبرغ ق هلامعأ ىلا علب ىتح ©« اهريغو نالقسعو موداو

 « انارمع برعلا دالب مدقأ نم ىهو «© انيس ةريزج ىلاوح ىأ اهيلامشو
 ل اهركذ مدقت ىتلا اكولام وأ  قولام اهبراح ىتلا دالبلا ةلمج نم ناكف

 ةعاجش حدتماو اذوهب هورغ َى هبرح لصفو اهرصاح هنأ ركذ 34 ءالمتو

 ١( هيلع ممألا كلت اورصن نيذلا برملا

 ىف هفالسا رثا نودحرسا ىفتقاو ( م.ق 58 - 54)) نودحرسا (4)
 رصم كلم ةكاهرت دوقي هسفن روصو « ةيقينيفو رصم براحف « حوتقلا

 ركذ نأ دعبو . ةفلتخم روص ىلع هلامعا شقنو ©« لبحب روص كلم لعبو
 دلب لك مسا ركذف « مايشلا ىف هجوتف لصف ء صربقو روصو رصمب هبرح
 هامس دلب كانه اهحتف ىتلا دالبلا نيبو . برعلا دالب ىف لغوأو « اهكلمو

 ىف اليم 55. هيلا عطق « ةيدابلا ءارو ةرومعملا ىصقأ ىف هنا لاق © « وزاب »

 ءارو قبي ملو © ةرماع ضرأ ىف اليم 7. و « مومسلا حبر اهيق رثكت ءادين

 نم لوأ وهو « اهرواجب ام وأ نيرحيلا ىنعي هنا نوتظملاو 4 لابجلا ريغ كلذ

 2 ؟عيدي» ىعدت وزابلا دالب ةبصق نأ ركذو . روشا كولم نم كانه ىلا غلب
 (؟) هتاطلسل هعضخأف 6 « اليل » همسأ كلم اهمكحت

 « اهكولم عضخأو ةماميلا ىف اهحستكا ندم هحوتف رابخأ ةلمج ىف ءاجو
 « نالجم كلم قاس نعمو 4 طبنلا كلم ربكأو ©« لدف كلم سيق : مهو

 (') مهريغو ةبطحق كلم سبخو « رخيد كلم عفايو

 دق تتناك برمعلا نم ةليبق ازغ ( م.ق 560 )594  لابيناب روشا (ه)
 «© برعلا لئابق نم ءافلح هل : ةحتبو همسا اهريمآو كلملا هعزان اودع تناعأ

 ىلامش برع ىأ) راديق كلم ليازح نب احتويو 2 نييطشل تلا كلم ناتان مهنم

 « ماششلا ىلا مجغلا جيلخو تارفلا نيب ام ةريبك كراعم ترجف « ( ةريزجلا

 | ترج ةكرعم رخآو « باومو ارطبو مودا ىلع اولوتساو نويروشالا مهبنفف

 ضبقو برعلا هيف مزهنا « قشمد برق انوروخوخ همسا ناكم ىف
 ىونيت ىلا اههوامحو «© مهودع ارصن نيذللا نيريمالا ىلع نوبروشالا

 (؟© ساثلا نم ىأرم ىلع امهولتقو

 بناجالا حوتف نم هركذ مدقت ام لك (م.ق ه5 7 7.م) رصنفخوبخ (1)

 مهبتك ىف هنم اًئيش اوركذ الو ©« برعلا وخرّوم هفرعب مل برعلا ةريزج ىف

 ات طرحه 0ع 1019762 ةقل طتفامصب, 1.159 01937, 343 40

 ظفحاةصعمد 11, 493 (4) وم 0عم, 11. 5. فلز

 مالسالا لبق برعلا م



 لكك

 ب رصتتخب هتومس مهو ب اذه رصنذخ وبن الأ ع مهرابخأ ىف هودروأ وأ

 ىلا رصنتخي راسو » : مهلوق اذهو « ناندغ نب دعم براح هنأ اوركذ دقف
 .زاجحلا ىلا راسو « مهيف رثكاو مهمزهو ملاح يزعل عومج ىتلخ < دع

 هيلع عمتجاو «© كانه نوصح ىلا رصئتخب هعبتو ناتدع مزهناف 2 اديدش
 نمكف 34 هباحصأو هسفن ىلع نيقيرفلا نم دحاو لك قدنخو 3 برعلا

 اودانف « فويسلا مهتذخاو . لمع نيمك لوأ وهو ل انيمك رصتتخمي

 )0( « اق رتفاو © نائدع نع رصنتخبو ©« رصنتخم نع نائثدع ىهتو . ليولأب

 خرؤم سوسورب اماو « كلذ ديوي ام ىلع راثآلا ىف نويقنملا رثعي ملو
 ( مهدالب ازغو برعلا براح رصنتخب نأ هباتك ىف ركذ دقق نادلكلا

 برملا دالب مهريغو سرفلا وزغ

 سرفلا

 تحيصأ  قارعلا ىلب امم  برعلا ةريزج نأ « مدقت ام ىف تبأر دق

 دعب دحاولا اهحستكي © روشا كولمل احرسم داليملا ليق عساتلا نرقلا نم
 روشأ تلقتنا املق . ماظن ريغ ىلع اتقؤم ولو ةيزجلا ىدؤت اهلئابقو 6« رخآلا

 « هيف تلخد ام ىف برعلا اهناريج لخد © شروق دب ىلع سرفلا مكح ىلا

 . (© ةنزو فلا ةنس لك « مهئايلو مهروخي نم سرفلل ةيزجلا نودي اوناكف

 + :نييرصملا كلغ هل "انوع يقرملا ناك ع رهن ىلع ديم لمح ال كلذلو
 برملا تناك نانويلا ىلع سرفلا لمح املو . (4 ةبدابلا ىف ءاملا هل نودع

 لفجت اللا ةرخؤملا ىف مهولعجو « مهلامحأو مهلباب ةلمحلا كلت ةلمج ىف
 (ه) شيجلا برطضيف لامجلا

 ىف اوعمطو 4« سرفلا ىلع ةعاطلا اصع برعلا قشق « لاوحالا تلدبق مث
 ناكو  تفتاتكالا ىذ روباس م را دالب ىلا جورخلا

 اوربع © سيقلا ديع نم ريفغ عمج مهنم راسف  هوفعضتساف اريغص

 ىلع اهلهأ أوبلغو © هرق ريش درأ لحاوسو سراف دالب ىلا مجعلا جيلخ

 داسفلا نم اورثكأو 4 قارعلا داوس ىلع دايأ تيلغو 34 مهشياعمو مهيشاوم

 ( هدعاس دتشاو روباس ربك املق « دحا مهوزغي ال اًيح اوثكمق © اهيف

 (1 نيرحبلا ىلا جيلخلا عطقو ©« رساو لتقو « برعلا كئلوا ىف عقوا
 « برعلا ىلا مهب راسو اهراتخا ةدع هركسع ناسرف نم فيطقلاو ةماميلاو

 الو لتقب عرشو «© فيطقلاو ءاسحالا ىلا لصوو 5 مهتم هدحو نم لتكو

 طمساتسقم» 111. 490 (9) ١ جا ١١ رلالا نبا م))

 ١9597 نتودوريه (؟) . 00 59 ستودوريه 05

 ١ ج 10 مثالا نبا 0) 24739 سقودوريه (ه)



 ايا©

 دبعو لثئاو نب ركبو ميمت نم سانأ هبو « ةماميلاب رقشملا دروو « ءادق لبق

 كفسو « ةماميلا ىلأ راس كلذكو ىصحبال ام مهئامد نم كفسف © سيقلا .
 رايد ىلع فطع مث . اهمط الا رئب الو ©« هروغ الا برعلل ءامب رمي ملو . اهب
 عزتي راصو « ةريزجلا ىف مورلا ةكلممو سراف ةكلمم نيب اميف © ةعيبرو ركب
 ةوزفلا هذه وحن أاوركذو .(١)فاتكالا !اذىمس كلذلو : اولاق «برعلا فاتكأ
 (؟ رحبلا ىف هسفن اهكلم ىقلأو ةدم اهرصاحف «© نيرحبلا ىلع ريشدرأل

 مورلا

 وأ © اورفظي ملو برعلا دالب حتق ١ولواح مهنأ تيار دقف نانويلا امأ
 هنا اوركذ دقف .  ريبكلا ردنكسالا باصأ امك  عرشب ملو مهدحا ىون
 مايأ الآ اهيف اوعمطي مل نامورلاو . توملا هلجاعف اهحتف ىلع امزاع ناك
 ©« لشفلاب تداعق سولاغ سويلا ةدايقب ةلمحلا كلت ذفنأق ©« نطسغوأ

 (#) طابنالا ةلود نع انمالك ىف اهربخ انركذ دقو

 ننقل

 هقرمي مل © اليوط اخيرات هيلي امو زاجحلا برعل نأ مدقت امم ىرتف
 ممألاب مهطالتخلا ىلا اعبط مهبورح تلآو . مهبتك ىف هوركذ الو برعلا
 لها فعض نومنتغب « ابرغو اقرش فارطالا ىلا مهضعب حوزنو « ةرواجملا
 زواجتو « ليثلا ىداو ىف مهضعب لزنق .- نامز لك ىف مهنأش  رضخلا
 « ةئعارفلا خيرات ىف ءاج دقف . سراف دالي ىلا نيرهنلا نيب ام رخآلا ضعبلا

 اهندم ىلع نوطسسي « مهمايخو مهماعتأب اهيلا نودفي اوذخأ « اهيف
 طفق اولزنف () ةقلامعلا ةلود لبق اهماسقنا دنع اولعف امك « اهنولغاشو
 نم ةمداقلا لفاوقلا اهيلا دفت ايراجت ازكرم تناكو « الايجأ اهوكلمو
 (4) برعلا نم مهرثكأ طفق لهآ حبصأ ىتح « طفقف ريصقلاف نميلا

 ب

 ١ ج 151 نودلخ نبا (؟) ١ جاما مادنلا وبا (1)

 ةمباتم نم اهيف ام ىلع6 اهلاحىلع هه ىلا ؟..صص نع  ةئالثلا لوصفلا هذه بكرت (89

 ةركف ءاطعا درجم امناو © ءاصقتسالا اهنم دريمل فلولا نال ؛ صيحمت نود برعلاىخرّوه ضعب

 دقو *برعلا دالب ىلع نامورلاو سرفلاو نييروشالاو نييلبابلاو نييرصملا تاليح نم ناك امع

 باتكلا نم ىرخأ عضاوم ق وربك صيخمتو رثكأ ليصغفتب تثداوحلا هذه معا فلؤلا دروأ

 ةطقتمعب 11. 237. (© ةطمتمم 1. 206, 11 90 5 186. 5





 ريشا عطلا

 بوب ادارملا لود





 بونكلا وأ جرهكا كود

 ةيفارقنج كلف

 ةيبرعلا ىأ جموؤنو مواز نانويلا هيمسي ام ميدقلا خيراتلا ىف نميلاب داري
 ىلا رظنلاب اهتاريخ ةرثكل « ةكربلا نم © نميلا » ةمجرت اهلعلو 6 ةديعسلا
 . رضحلا وأ ةرماعلا برعلا دالب اهب نوديري مهنأك © لامشلا ىف ةيدابلا
 رحبلاو © بوتجلا نم برعلا رحبو ©« قرشلا نم مجعلا جيلخ مهدنع اهدحبو
 اهدحتق لامشلا نم امأو . برعلا جيلخ هنووسسو برقلا نم رمحالا
 ء ( ارطب دالب ) ةيرخصلا برعلا دالبو «٠ قارعلاو ماسشلا ةيدان ىو « ةيدايبلا
 ناممو رحشلاو تومرضحو نميلا ديدحتلا اذه ىلع نميلا دالب ىف لخدبو
 ْ (دهب) اهريغو دجنو ةماهتو زاجحلا مظعمو ضورعلاو

 رثكأو 4 رصعالا فالتخاب اهتدم ءامسأو نميلا دالب ماسقأ تفلتخاو 4

 لامرلا اهتطغو <« نآلا تبرخ مالسالا لبق تناك ىتلا ةميدقلا ندملا
 نادم لالطا نع نويفنملا ثحس اهيقو 4 ةرامع الو عام الب ةيداب تحبصأفق

 « دنسملا شوقن مهريغو رزالجو ىفيلاهو ورا لقن اهنمو « ةميدقلا لودلا
 نانويلا الو برعلا هركذب مل امم « ةيلاخلاروصعلا كلترابخ ىلع اهب اولدتساو

 برعلا ةريزج نم ىقرشلا ىبونجلا ءزجلا نميلاب نوديريف برعلا امأ
 فالخملاو )١( اهلك ىبوقميلا اهركذ افالخم 86 ىلا مهدنع مسقب وهو « طقف
 . لويسلاو دودسلاو لايجلاو ةيدوألا هيفو © ىرقو دفاحمو ندم هتحت
 رفاعملا فيلاخمو برام فالخمو ةويش فالخم نميلا فيلاخم رهشأو

 روضحو نزوهو زارحو ناهلاو رامذو عادرو ناشيحو نيعر ىذو لوحسلاو
 هتبدوأو هارقب فالخم لك ىنادمهلا لصف دقو . اهريغو نالوخو نايقاو

 لئاوأ ىف همايأ ىف هيلع تناك ام ىلع « برعلا ةريزج ةفص » هباتك ىف هلابجو
 . اهاقواو برعلا ةريزج نع رداصملا قثوأ وهو © ةرجهلل عبارلا نرقلا
 نرقلا طساوأ ىف تناك امك نميلا فيلاخم ركذ دقو © هنم مدقأ ىبوقعيلاو

 «نميلا ظفل لصأ ومميز تنميو تائمي : ةميدقلا ةيابسلا صوصنلا ىف نميلا مسا درو (»#)

 نييفارغجلا دنع اهموهفمب نميلا وأ , ةيلاحلا نميلا نم ءزج ىلع رمالا لؤأ قلطي مسالا ناكو
 طس كولمنومسي اوحيصأ » نادير ىذو أبن كولم نأ صوصتلا لوقتق ٠ برعلا نم نيخرؤلاو
 الا نكت مل تنمي نأ ىأ < 6« ةماسهت يفو لابجلا ىف اهبارعأو تانميو تومرضحو تادير ىذو

 ىبونجلاءزجلا ىلع تقلطأ ةماع ةملك هتنمي نإ رزالج يىريو « نميلاب كلذ دعب قرع امم اموج
 اهنكحي ةديدع فيلاخه نع فلاتت تاكو ٠ تومرضع ىلا ٍتدنملا باب :نم برعلا ةريزج نم ىبرغا
 7 ٠٠ مهيلع ةمفيم وأ رافظ ةدايسب نوقرتمي مهنكلو 2 مهتوثلتب نولقتسم ءاوذاو لايقأ

 ولا د اننا ج6 مالسالا لبق برعلا ٠ ىلع داوج + رقنأ

 ١ ج ؟؟97 ىبوقميلا خبرات (6)



 لا

 تحل || طر
 نملالودماأ
 ب جيوش مل

 ىذلا خيراتلا نم اريثك ثدحأ ءالؤه هركذ ام ناف كلذ عمو . ةرجهلل ثلاثلا
 اهئامسأ يع قس مل لودو لئابكو ندم ىلع هراآدم نأل © هددص َق نحن

 فرعي ام ىف « اهيقرشو نميلا طساوأ ىف اهمظعم ناكو © اهضاقنا ضعبو

 ىتلا ةينميلا نئادملا رهشأو 5 اهءارو امو تومرضحو فوكو نميلاب مويلا

 ةوبسشو ءاعثصو نآأرجنو حاورصو نيعمو ايس وأ برأآم خيراتلا كلذ ترصام

 حفيمو' ناريخو ءاضيبلاو ءادوسسلاو ليشيو ناديرو رافظو ميرتو مايشو

 اهركذ ىتأيسو ؛ اهضاقتا ضعبو اهئامسأ ريغ قبب ملو © مالسالا لبق
 نميلا ةرامع نع مالكلا ىف اهضعب فصوو

 نميلا ةلود نع برعلا هلوقي ام
 ىلع نميلاو 6« لامجالا ىلع برعلا خبرات نم مقسأ ممالا خيراوت ىف سيل

 ليدغت ةعباشلا باستا قو 8': نودلخ نبا لاق .دتف. . ءامدعلا ىتح © ةيف
 ىلع نولماع انلكلو ١( « ليلقلا الا اهرابخأ نمو اهنم حصب ال فالتخاو

 ناكمالا ردقب هقيفحتو كلذ حاضيا

 ؟ ع 25 نودلغ نبا (5)



 ليرمل

 ةيرمتملا برعلاب نوف رعيو ©« ناطحق نب برغي ىلا نميلا برع بستني
 . ةدئابلا ىهو ةبراعلا برعلا نم ةيبرعلا ةغللا اوسبتقا ىأ « اوبرعت مهنال
 نم ةيقب اهيف ناك نميلا اولزن ال ناطحق ىنب نأ برعلأ وخروم معزيو
 كلملا ةبتر نع نوديعب ذدئموب نويئاطحقلاو ؛« مهيف ةلودلاو <« ةبراعلا برعلا

 مرهلا نم ةاجنمب اوحبصأف ( ةبراعلا برعلا ىأ ) كئلوأل ناك ىذلا هفرتناو

 مهلئاصق ءاضفلا ضرأ ىف تبعشتف © ةراضنلاو فرتلا هيلا قوس ىذلا
 ىف ةقلامعلا نم مهتاوخا رثكو مهددع امنو مهرئاشعو مهذاخفآ تددعتو
 امب ةلودلا قلخ اودجتساو « مهبكانمب مهومحازو «© ليجلا كلذ رخآ
 برعي ناكو © مهيف ةلصتم ناطحق ىنبل ةلودلا تناكو ©« مهزع نم هوقنأتسا

 ةيحتب هموق هايح نم لوأ هنا لاقي © برعلا كولم مظاعا نم ناطحق نبأ
 امهرج ىلوف © مهلامعأ عيمج ىلع هتوخا ىلوو » : ديعس نبا لاق .. كلما

 ىلع ناطحق نب تومرضحو « رحشلا ىلع ©« ناطحق نب داعو « زاجحلا ىلع

 )١( « ىقهيبلا ركذ اذكه ... نامع ىلع ناطحق نب نامعو « رحشلا لامح

 وهو سمش دبع هنيآ هدمبو © برعي نب بحشي هنبأ هدعب اوركذو
 ريهشلا دسلا ىنب ىذلا وه هناو هيبس ةرثكل كلذب ىمس هنا اومعز « ًابس
 ؛ نالهكو رمح مهرهشأ « دالوأ ةدع روكذملا ابس فلخو . برام ضرا ىف

 :* ناتقبط مهدنع ىهو . ريمح ةلود سسؤم ريمح هنبا هفلخ ابس تام املو

 «© مهيلاوتو مهروصعو مهددع ىف اوفلتخا ريمح كولمو . ةعبايتلاو كوللا
 . ةعبابتلا لوا وهو « شئارلا ثراحلا » مهرخآ نأ ىف اوقفتا مهنكلو

 نيب ةاورلا فالتخاب ةلودلا هذه كولم ىلاوت نيب هيف انلباق لودج اذهو
 ش : نثئارلا ثراحلاو ريمح

 ىدوعسلا نودلخ نا ءادقلا وبأ ةيريمحلا ةديصقلا

 7 رييعج نهج ريمج

 ََن لئاو. لئاو عسيمهلا
 كلام وبآ كسكسلا ككسلا نمبأ

 بلاغ نب قابج رقعي رفعي ريهز
 ثراحلا نامعتلا شابر وذ ببرغ

 شابر وذ نامعتلا ثوفلا

 حمشأ حمشأ لئاو
 ثراحلا دادش سمش دبع

 نامعل راوصلا رهز

 دادس وذ مدع وذ

 سراحلا سنا وذ

 ورمع

 هةسسشس م ا سسسدلسللسسا

 :« ج 590 نودلخ نبا 3)



 لدفن

 ىدوعسلا نودلخ نبا ءادقلا وبا ةيريمحلا ةديصقلا

 طاطلملا
 صيلقلا
 ددس

 (#) شئارلا سراحلا
 21 1 ا ا سلا

 ,مهبتكىف برعلا وخرؤم اهتيئاونويرابخالا اهاور ىتلا مئاوقلا هذهب ذخأي دحأ دعب مل غاوع)
 ةيحان مكحي ناك بعذلا اذه نأو لجرل ال هبعشل مسا ايش وأ ابس نأ ىلا ىلع داوج بهذ دقو
 ةكلمنع ىورت ىتلا ةفلتخللا تاباورلل كلذك ضرعو . ائيشف ائيش مستا مث ٠ نميلا نم ةريغص

 ىف دري الل ةصاخو,عوضوملا !ذه ىف نيثحابلا ءارال ضرعو 2 مالسلا هيلع كاميلسل اهترايدو انس

 آمسةكلم نأ نم ءاملعلا نم رقت هيلا ىهتنا اه ركذو « ناميلسل اهترايزنع ليصافت نم ةاروتلا

 كلاما مهئيب نأ نم ىءابحالا هيوري ام ركذو . هبرعلا ةريزج ىلامش ةريغص ةراما ةريعأ تناك هده

 نأنم ىدوهيلا فسوي هركذي امو , « ةدقام » اهنومسسو أيش ةكلم هتجوزو ناميلس ةلالس نم

 ةكلم ةرايز ميركلانآرقلا ركذ دقو !ذه ٠ رصهو ةشبحلا ةكلمت ناك ناميلس ىلا تيهذىتلا أبش .ةكلم

 اهناوسيقلب اهمسا نا ىلا اوبعذ نيرسفملاكلو , اهمسا ركذي نأ نود مالسلا هيلع ناميلسل آبس
 , ادارم مهباقلا أيس ماكح لدب دقل » : هلوقب مي « ةعبابتلا تاسبا نه
 "ه٠ ةنسىملاوح مهدعب ءاج ْنِه بقلت «أبس بركم» بقلب بقلب مهسفنآ نوبقلي مهّؤامدق ناك نأ دعيق

 ىف بقللا اذه مهؤافلخ لدبآ مث ٠5.0٠0 يه ايس ةكلم » بقلب ليلقب كلذ لبق وآ داليملا زيق
 كولميقلت ةيداليم ؟٠- ةتس ىلاوسو 2« نادير ىذو اببس كلم بقل هيلع اولضنفو م٠ق اا هتيم

 مجدوط اهبارعأو تنميو تومرضشحو نادير وذروًاعس كلم 5 وه ديدح هبقللن نادبو ىذو أبس

 «ةياهتو لابحلا ىف اهبارعأو ©« نميلا » تانميو توؤمرضحو نادير وذوي هلم » ىأ © متمعتو

 « ايس خيرات ىف اراودأ باقلالا هتع لقيتو

 1١١-١١9 ص 5 ج , مالسالا لبق برعلا خيرات : رظنأ
 ىتح ائيشف ائيش عمستت تذخأ مث « ةريغص ةخيشم .وأ ةراما اهرمأ لوآ ىف تاك ايدس ن' ىأ

 ةماهتو تومرضحو هلك نميلا تلمش

 نمبرقملا هنآب مهرمأ لوا ىف ًابس باحص7 هب بقلت ىذلا بركملا بقل ىلع داوج رسف دقو
 «ةاضقلا)نوهيشي مهو اناهك اوناك ماكحلا ءالؤه نا لاقو .ء سانلاو ةهلالا نه برقملا وأ , ةهلالا

 برأمو ءاعنص نيب حاورص ىلوالا مهتمصاع تناكو * لوالا نييناربعلا كولم
 ,نوثحابلا اهيلع رثشع ىتلا صؤصتلا نه مهءامسأ ىقتسا ايركم رشع ةعبس ءامسأ ركذ دقو

 ىجرج اهدروأو » تريلا وشرؤوم اهدروأ ىتلا اببس كولم ءامسأب هيبش ىأ مهئامسأ نيب سيلو
 ىلاوحناكهمكح ادبم ناآىبلف نوج ركذىذدلا ىلع همس بركملا مهلوآو « مهنع القن صنلا ىف ناديز

 اهئاطعاو ىضارالا حالصتسا ةسايس اوأدب نيالا عمه نويركملا ءالؤع ٠ داليملا لبق 86٠ ةنس

 دودسلا تآدب دقو , دودسلا ةماقا اوأدب نيذلا معو «مهتهلال دباعملا !وئنتباو اهلالغتسال نيحالفلل
 هيلا نيسثت دس لوأو + ةيمسومللا راظمالا هايم زاجتحأ اهضرغ ةريغص ةيسنه تايلمع
 دسعت اميق تقرع ىتلا دودسلا ةعومجم نم ءزج وهو -+4 ميحر » وأ 6« بحر » دس صوصتلا

 ىف ةضيبح وأ ضيبح دس وه ةعومجملا هذه نم رخآ ءزج كلذ دعب «ىقنأ مث., برام هم مداب
 ةكلمممحاهمث «مهيف نخثأو نيينابتقلا دالببركملا اده مجاه دقو 4« نيب رفا .مثي » ميركملا دهع

 اهئصحو هبرامةنبدك نيباب كلآذك ىتبو «نارجت ىضرا ىلا ًابم ةكلمه ةحاسم عصوو «© ليعم

 ةروصلا ىف هتلعجو برام دس تلمكأ دودسلا نم ةلسلس هتياو وع ماقأو « جوربو نوصحب

 دودسلا..ةعومجم لامكال ةجيتن امهرصع ىف برأم ةكلمم تراصو ٠ خيراتلا ىخ هاتقرع ىتلا

 ءاخرلا ةميظع ءاجرالا ةعساو ةكلمم براه دس نوكت ىتلا
 ةمصاعلا وحن هلك مامتعالا هجتاو ةميدقلا ةمصاعلا حاورص تلمهأ اضيأ دهملا كلذ ىفو

 6« لا برك » بركملا دهع ىفو . نادير وْثو برأم كولم بقل اهباحصأ ذختاو .ء برآم ةديدحلا

 دالب كلذك اهيلا اومضو مهدالب ىلا اهومضو اهيلع اوضقو نيعم ةكلمص ايس كولم ازع هدالوآو

 ولم مهسفنأ اومسو ايس بزكم بقل ابس باحصا كرت « رثو ىلا برك » بركلل دهم ىفوأ

 امس

 ابس كولم ىمسرلا مهبقلا حيصأو نادير وذ ىلع ابس كوله ىلوتسا ةيداليع ؟٠٠ ةترس ىللاوحو

 ذادباد وذو
 ؟١؟ 5٠١-2 ص ؟ جب 2 ردصملا سفن , ىلع داوج : رظنأا



 لدحر

 نينثا تدجو الل نوخرؤملا هبتك ام رئاس ىف ريمح ةلود رابخأ تعجار ولو
 نيب نا ىناهفصالا ةزمح لوعبو 4 مهيقاعتو مهتامسأو مهددع قى نيقفمتم

 اديقعت رثكأ ىهف ةلودلا هذه رابخأ امأ . ابأ 15 ىششئارلا ثراحلاو ريمح
 ىشئارلا ثراحلا لبق تناك اهنا نولوقيو ؛ اهكولم ءامسأ نم اطالتخاو

 ثراحلا رهظ املف « تومرضح ىف رخآلاو أبس ىف امهدحأ مكحي « نيرطش

 لوأ وهو . )١( اعبت ىمس كلذلو © هوعبتو اعيمج نيدلبلا حتف روكذملا

 (دهَي) ةعبابتلا

 برعلا دنع ةعبابتلا
 مكح © ندح وذ مهرخآو ى.شلنارلا ثراحلا مهلوأ برعلا دنع ةعبابتلاو

 نيب مهدنعو . هنم نميلا اوذخأو شابحالا هبلغ ىذلا ساون ىذ دعب

 اذهو ء مهبكاعتو مهئامسأ 4 اوفلتخا ةعبابت ندجح ىذو روكذملا ثراخلا

 : ىناهغصالا ةزمح نع مهمكحا ىتسو مهئامسا لودح

 كلملا مسا مكحلا ةدم كلملا مسا مكحلا ةدم

 برك وبأ دعسأ 1 سشئارلا سراحجلا ١

 عبق نب ناسح 7 رانملا وذ ةهريآأ 18
 عبت نب ورمع 15 ةهربأ نب سقيرفأ 041

 ناسح نب عبت 0 ليحارش نب داده 7

 ديبع نب دث رم 1 داده تن سيقلب 0

 دثرم نب ةعيلو اخي معني رشان مه
 حابصلا نب ةهربأ 6 نتعري رمش | 187
 تثرخ نب نابهص 16 كلام وبا هم

 عبت نو رمع نب ناسح هال نرقالا نب عيبت معا

 رتانش وذ فو ناشيح وذ 7.

 | ساون وذ ؟. | كلام ىبأ نب نرقالا )+
 ةعباتتلا رخآ ندجوذ 1 توكيلك 6
 (ييد#) ةنم 1!/..وحن اومكح « اعيت )5 لودجلا اذه ىلع ةعبابتلا ددعف

 1١54 ةزمح (١ر)

 ميركلا نثآرقلا ىف عيت ركذ دروو « عبت عمج ., ةعبايتلاب هبرعلا دنع ىيمح كؤلم فرع ()
 برخو ةريحلا حتف ريمح نم الجر ناك عبك نأ -نويرايخالا .ركذو ( *ا/ ةيآ + ناددلا ةروس )

 نم لوآ هنأ اوركذو - برك وبآ دعسأ ةعبابتلا لوأ نأو ىبن هلأ ىلا مهضعب بعذو 2, دئق رم

 ىمسمالف «مورلل رصيقو سرفلل ىرسكلثم ريم كولم بقل مبت نأ اضيأ اوركذو , تيبلا اسك
 ءاعيتىمسبي الق ناكأاه هل ند مل اذاو , اضيأ ايسس ليقو ٠ كاومرضحو ريمحهل تناك اذا الا عيت

 ىري ا!ذهلو + كولملاب اهيف نوبقلي !وئاك ريمح كوله نال دنسملا صوصن ىف عبت ةييلك درت و

 ةتوسمرضحو نادير هذو ايس كولم لوأو ٠ نادمهب ةليبق مسا معتب وح عبق نأ نؤوق .ثتسا١

 اهدروأ ىتلا ىمئاهقصاإلا ةزمح ةمكئاق ىف نيدراولا ةعبايتلا نماث ىستعرهب رمش. كلملا وه تانميد

 صتلا ىف نادبز يحرج
 7 / 185-398 نص * ج مالسالا لبق برعلا , ىلع داوج : شنأ

 وبخرُؤم امدروأ ,ىتل تامولما مهنه صوصن نم هوأرق امو نييرئالا ثاحبأ ديؤنا الا (ويوز
 .ةعرهي ومش لئثم ليلق آرقف الآ كولملا ءالؤه ءاسسا نم اودجي ملوءريمح كولم ةعبابتلا .'زع برعلا
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 برعلا ةياور بسح نميلا شابحالا حتف

 نارجن ىراصن دهطضا هنآل « ساون ىذ نم اماقتنا نابلعت وذ همسا

 رفف © لاجرلا نم افلأ نيعبسي نميلا ىلع ةشبحلا بحاص لمحف « مهبذعر
 « اضيأ هوبلغف ندج وذ هفلخف © هيف قرغو رحبلا محتقا ىتح ساون وذ

 موسكي هفلخو « ليبابألا ريطلاب هشيج كلهف « ليفلا ماع ىف اهيلا راسف

 نم ضشايحالا جرخأ ادنج هعم لسرأو هرصتف هرصئتساو © ىرسص ىلا

 ب هتناطي لاجر فيسب ردقف © هترطيس تحت روكفملا افيس ىلوو « نميلأ

 ةيحان لك لها لقتسا لب هدعب دحأ كلمي ملو « هولتقف - شابحالا نم مهو
 « نميلا ىلع سرفلا ةرطيس تلظو . فئاوطلا كولم لاثم ىلع « مهيدل امب
 نيملسملا ةزوح ىف تلخدقف مالسالا رهظ ىتح

 ىلع اهيف ىتا « ةيريمحلا ةديصقلاب فرعت ةديصق ىف « ةرجهلل سماخلا
 ريصمو اينذلا ءانقب ريكذتلا اهلآم < ةيدهز ةيمكح تايبأ ةعضب ىف ةمدقم

 اهانقأ ىتلا ةمخضلا لودلا نم ةلثمأ داريا كلذ ىلي « راوبلاى لا ءىش لك

 برعيف ناطحق ركذيف © ريمح ةلود ىلا لصي ىتح « دومثو دامك نامزلا

 (« اتيب !؟ه وحن ىف « مهريغو لايقالاو ءاوذالاو ةعبابتلا نم هدعب نمو

 اهيلع عالطالا دارا نمف « اهلوطل اهرشن انلفغأ مهرابخا ةصالخ اهنمق

 (د6) )١( اهناكم ىف اهعجاريلف

 منير شاتىل انويرابخالا هقرحىقلا مهمته رسايو «شعرب رمش ىلا نويرايخآلا هقرح ىنللا ب

 ةصاخو) لامعأ نع مهيلا بسني امو كولملا ءالُؤه ءامسأ نإ ىلا ىلع داوج بعذو ءمعنلا ركام وأ

 ةنس ىلاوح مكحي ناك معتهي رسات نا ركذو ىبلكلا نباو هبنم نب بهو عضو نم ( ممتهب رساي

 نأ حضاولا نمو٠ نييريمحلاو نييئادمهلا نيب همايأ ىف ةمئاق تناك برحلا تاو . ةيدالم مال

 ريق ةينيطتطسقلاو نيصلا دودح ىلا تلصو حوتق نم معنهي رساي ىلا نويرابخالا هبسني اه

 تانميو تومرضحو نادير وذو ٠ ابس زواجي مل هكلم نال , حيحص

 ىهو 2 ةيداليه نك ةنسو شعرهب رمش مايآ رخاوأ نم ثدح ابع ائيش صوصنتلا نكاذت الد

 ةيداليم 908 وحن ىلا اهنومكحي اولظو , اهيف نميلا شايحالا ازغ ىعلا ةنسلا

 141 ب 11956 نص © ج 2 مجرملا سفن 2. ىلع داوح 5 رظنا

 اتصل ةسمعطم ؟كمههتلعطب هد دععسعم ةعتمتتعب 1865

 قلأسم (اهيلي امو 00١ص#؟ ج) مالسالا لبق برعلا خيرات : هباتك ىف ىلع داوج لوانت (در

 اهدروأ ىتلا:ارالا لك ىلع ىتآو ةريزجلا ىبونج ىف ةيدرهيلاو ةينارصتلاو نميلاب ىشابحالا ةقالع

 : ىلي اميغ كلذ ةسالخ درون نحنو ٠ لماك ليصفتب : كلذ ىف ءام'علا
: 

 ةودسلا ىلا اورجاه + ةريزجلا ىبوتج نم شابحالا لصأ نأ ىلا بصذي نم ءاملعلا نم ١

 ءالؤع نمو « ةيقرشلا برعلا دالب لحاوس ىلع نييئربلا ءاليتسا اهنم , ةريثك بابسال ةيقيرفالا

 « نثابحالا » هياتك ىف رزالج دراود. ءاملعلا

 ةشبحلاض رأ ىلع قلطأ دقو / دوسنالا وأ قرتحما< جولا هانعم ىناثوب ايبويثا ظل نا  ؟

 ىلعةلطملا ايقيرفا لحاوسو رصم بونتج لمشت مويلا ةشيحلا ىف لخدتال ةعساو قطان» ىلعو



 لم

 « ةعبابتلاو كولملا ءامسأ ىف نوفلتخم مهف . اريبك اضقانتو اريثك افالتخا

 ,ةاروتلاف دراولا شوك ظفل لباقت ىهو «(«برعلا دالب ىبيوتجا هىدنهلا طيحملاو رجالا رحيلا ب

 ىحاوتلا هذه نكست ىتلا بوعشلا نيب نامزلا ميدق نم اقيثو ناك لاصتالا نا ىلع لدي امم

 فورعم ريغ ةيقيرفا ىلا برعلا ةريزج ىبونج نم اورجاه نيرفلا ىتابحالا للصأ نأ ب *

 ىذلا مضوملاو , برعلا ةريزج ىف «© تسشبح » ضرأ ناكم ديدحتلا هجو ىلع فرعي الا +

 برقأ ءامدقلا ةمراضحلا نا 2نوت1©7 لموه ىريو ٠ هبدنملا باب اوريع ام لوأ هيف اولزن

 ىف ةنببملا ةييدقلا ةيمرضحلا ةجهللا براقت :ليلدب ٠ نييبونجلا ىثبحلا ىلا نييبونجلا برعلا
 ةيشيحلا ةغللاو دتسملا

 ىريو « ةيداليم 508 و 7١ ىتنس نيب ةيقيرفا ىلا اورجاه ىقبحلا نأ ىلا رزالج بهذ  ه
 السمه نشيحلا كولم نم نيكلم دهم ىف كلذ ناكو © لبو ةتس تناك اهنم مهتلحر نأ لموه

 ناديرو ريمحو موسكأ كلم بقلب بقلي نازيع قخزجوصوف ناكو نازيع ةنياو « ةديمعالا »

 لخد ام نا يأ , ءوسكأ ىف ةلودلا زكرم ناكو ٠ ئسقو ةجيلاو وميصو ءاميتو حلسو ةاقبحلاو

 اهل اعيات ناك برعلا دالي نم اهدامز ىف

 نميلا نم شايحالا درطب: © نماهي برك كله » همسا ىبرع ميعز ماق ”ا/8 ةتس ىلاوحو

 هيرك وبأآ هاتبأ ةفلشو « تانميو تومرضحو نادير وذو ًاببس كلمب بقلتو « ايبرع اكلم اشنآو

 دالي نأ ظحولو , ءامسلا هلآ ىأ ىوبسم وذ ىمسي اهلا نودبعي اوناكو « نييأ رعأ اواو كعسأ

 0 هديحوتلا ةنايد وحن كلذ دعب ريست تنخأ نميلا

 لوآ هنأ نويرابخالا ىري ىذلا «عبت لماك دعسأ وه دعسأ برك ابأ نإ نوقرشتسللا ىرع ال

 هلال دبعتي ناك كلملا اذه نأ تباثلاو , كلذ ىلع ليلد انيدل سيلو ٠ نميلا كولم نم دوهت نم

 ءامسلا هلا وأ هتومنم وذ يمسي

 رابخأ لوأو ٠ برام دسب فرعت ىتلا دودسلا ةعومجمب ةيانع اعيمج كولملا ءالؤهل تناكو مل

 ناعتساف , رفعزن ليبحرش كلملا دهع ىف :ةيدالبم 50١ وأ 16+ ةئس ىلاوح هعدصت نع اهعمسن

 عودصلا حالصال تومرضح لئابقو نيبريمحلاب

 ,رافظفتيدم اهلحم تلحبث «داليملل ثلاتلا نرقلا ةياهنا ىتح برام ةنيدم ايس ةمصاع تناك و

 وزغ ومع !امدسم ببس ناو ٠ داليملل لوالا نرقلا ذنه لوفالا ىف ذخآ برآم مجن نأ رزالج ىريو

 ىريو ٠ مهراصتناو نييريمحلا ىلع نيينادمهلا ةروث ببسلا نا نامتراه ىريو ٠ نميلل شيجلا

 قرطلا ريثاتو ةزاجتلا قرط ريغت بيسب برام نع ةراجتلا لوحت نوكي دق ببسلا نا ىلع داوج

 رحبلاىف اهقيرط تقنخأ دق نييطنزيبلا نفس تناكو , ةيربلا قرطلا سفاتت تنخا ىتلا ةيرحبلا

 ةظفاحملاو هتمادال دسلا ىلع قافنالا مهناكماىققبي ملوةميظع ةورئنييناميلا نم تيلسق» رمدإلا

 نكلوم جيردتلاب فاغجلا اهجلو ىتلا ةنجلا هذ نم ةرجهلا ىلا لئابقلا رطضا ام انهو هيلع

 هدمب تقولا نم ادمأ اهب اوماقآ مهنأ ىلع صوصتلا لدت ذا 2« ةدحاو ةمئد برأم اورجهي مل كولللا

 كلذ

 نأ ىلا بهذي مهضمب ناك نأو ) ساون وذ وه نويرابخالا لوقي امك.ويخ كولمرخآو ٠

 .ديدجنم نميلا ىئابحالا ازغ همايأ ىفو«لبوط ضصق هنع نييرابخاللو ( هفلخ ندج آذ هنبا

 شابحالا ءّزَغ نع اتثئدحم ىنلا صتلاو ء اركذ ساوت ىدل دنسملاب ةلودملا صوصنلل دروت ملو

 تاليملا فعي م55 ةنس هخيراتو © بارغ نصح » صن ىمسي ةرملا هته نميلل

 ايدوهي ناك - نميلا ىتابحالا ازغ امدنع ب ريمح كلم نا نامورلا وخرؤم ركذي الو ١

 نودهطضي اوناك نيب ريمحلا نا هغلبو « ايئارصت ناك ىئاجتلا ناب لوقلاب ,سويبوكوري ىفتكرو

 ايريمح اكلم اهيلع ماقأو رينخ ضرأ ىلع ىلوتسا الوطسأ لسرأ كلذلو 2 مهئتوبذعيو ىراصنتلا

 -كبهذم ىلع نيتك و اوناكق مهتيقب اعأ ء ةيدوهيلا ىلع اوناك نييريمحلا ضعب نا ركذو ء اينارصت
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 يح ددم مهريدقتك « قئاقحلا ىلا هنم تافارخلا ىلا برقا هضعبو « هيف غلابم ةرثكاو © مهنم ريهاشملا ريس ىفو ؛ مهمكح ددم ىفو © مهعباتت ىفو

 ىنبو © برفملا ضرأ ازغ ةهربا نب سقيرفا نا الثم مهلوقو . برك وبا
 كلت ىف رافملا.دعبأو « ناعنك ضرأ نم اهيلا ربربلا قاسو « ةيقيرفا ةئيدم
 « ناسارخ خودف « قرشملا ازغ شعري رمش ناو . نارمعلا ىصقأ ىلا دالبلا

 ةيريمح ةباتك هعنصم ى دجو هنأو © دنقرمس ىنبو © دفصلا ةنيدم مدهو

 . « سسمشلا هديسل نشعري رمش هانب ام اذه « هللا مساب 2 اهؤادتبا

 فلاخب امم كلذ ريغو )١( كرتلاو نيصلا ازغ برك وبأ دعسا نا مهلوقو
 دبال ةقيقح نم ولخبال هنا ىلع . ةماعلا خيراتلا صوصن نع الضف « لقعلا
 ةيخيرات رداصم نيبو اهنيب ةلباقملاب الا كلذ نوكي الو ©« اهجارختسا نم انل

 ةيقابلا راثآلا ةءارق وأ ةيبرع ريغ
 نميلا خيرات نع نانويلا هلوقي ام

 مهضعب ناو 2 نيينثو اوناك أيس لهأ مظعم نأ لابهذتف ةيشيحلا ةياورلا امأ ٠نيينيليهلا ب

 ةلود ىلع نامورلا ءاضق بقع دوهيلا تبتشت دعب نميلا تلخد ةيدوهيلا ناو 2 ادوهي اوناك

 تلخد ةيدوهيلا نا موهفملاو ٠ ميلشروأ ىف ناميلس دبع ىسوتيت روطاربمالا مهو ليئارسا
 زاجحلا قيرط نع نميلا

 اهتلخد» رحبلاو ريلانم اهتلشد امناو 3 ءدحاو قيرطنم نميلا لخدت ملف ةينارصنلا اهأ  ١؟

 ةرمتسملا ةيراجتلا لفاوقلا عم اضيا قارعلا نمو « نميلاف زاجحلاف ماسلا رايد نم ربلا نم
 , ةينامورلاو ةينانويلا نفسلا ةطساؤب ىحبلا نه اهتلخدو ٠ قارعلاو نمملا! َنِيِب تناك وتلا

 « داليملل عيارلا نرقلا ىف اضيأ اورصنت نيذلا شايحالا مم كلذك اهتلحدو

 ىف لوتب ةيدرهيلا ترصتناو .٠ نميلا ىف ةسفانم ةيئارصنلاو ةيدوهيلا نيب تماق ىقو بل *٠١

 دهطضا دقو ٠ سونمدو سولايمد نايرسلاو نانويلا تاباتك هيمستو ' شرعلا ىدوهيلآ ساون
 مانركذ ام ىلع 6176 ةنس نميلل ىشابحالا وزع ىق ابيس كلذ ناكف , ىراصتلا ساون وذ

 ةعرب فلدتخا مث ٠ اينارصن ناكو «٠ نميلا ىلع ايكاح ىريمحلا ةهربأ ىئثايخالا ماقأو 1
 لتقنم ةهربأ نكمتو ٠ ةعربأ ىلع ىضقيل طايرأ ةدايقب اشيج ريخالا اذه لسراف ٠ ىتاحنلا عم
 هتروأ . ةيمهالا نم ةريبك ةجرد ىلع اصن ةهربأ انل كرت دقو + ىئاجنلا ضرعتسا مث طابرأ
 هسنكلو ةضبحلا كلم ابثان ةهربأ ناكو , نيتره برأم دسل هميمرت هيف ركذي « الماك ىلع داوج

 بقللا وهو . ةماهت ىفو داجنلا ىف اهبارعآو تانميو توهرضحو نادير ىذو يمس كمل» بلت
 رذنملاو سرفلا كلم دوفو هيلع تدقوو ةعربأ ناآش مظع دقو + نيلقتسملا ريمح كولمل ميدقلا
 سئانكلا تينبو كلؤ دعب نميلآ ئف ةيحيسملا ترشتنا دقو ٠ لئابقلا ءاسؤرو ةلبج نب تراحلاو
 ىلع نارجن ىف ةصاخ ةنصب ةينارصنلا تزكرتو 2« سيلقلاب ةقورعملا ةسينكلا اهمهآو ةريثكلا

 ٍ فورعم وه ام

 ١ ههالب ررحو نزي قذ ني فيس مهيلع راث ىتح نميلا ىلع شايحالا ناطلس لظ دقو *
 فىورعم ؤزه ام ىلع نميلا مهوزغ ىلا ىدأ امم « سصرقلاب ناعتساو . مهنم

 ؟ جم ه9 نودلخ نبا )١(
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 ةيفارغجلا نع مهمالك ءانثأ اضرع اهوركذ مهنكلو ؛ .برعلا دالب نم هريغ

 رداصم نع انمالك ىف كلذ ىلا انرشأ دقو « اهريغ وأ تالحرلا وأ ةماعلا

 سوينيلبو نوبارتس برعلا داليل اركذ نانويلا باتك رثكأو . برعلا خيرات

 لك ركذ « ىرتيرالا رحبلا لوح فاوطلا » باتك بحاصو ©« سوميلطبو
 قفاوي اهضء» « نميلا دالب لاوحا نم ىرخأ الاوحا وأ اممأ وأ اندم مهنم

 « برعلا اهفرعب مل امماو اندم اوركذو « هفلاخي هضعبو برعلا هركذ ام

 ىتلا ةيبرعلا ممألا مهأ هذهو « مهتيفارغج وأ مهخيراوت ىف درت مل اهنأ ىأ
 : برعلا ةريزج نم ىبونجلا مسقلا ىف نانويلا اهركذ

 ةيبرعلا ىف هلباقي اه ىنانويلا مسالا ( ةيبرعلا ىف هلباقي اه ىنانويلا مسالا

 نوينامعلا 0هقهتغوم نوينيمملا ةلقدمعأ

 نويراقظلا 5هجطععتاهم نويأيسلا 000

 : كانه اهوركذ ىتلا ندملا نمو نوي ريمحلا هد ءجتأمم

 برام 12 ةوطو نويمرضحلا 0 مة منأمم

 هوبش  ةوطماغو نويئابجلا 6 طقمتاهم

 نرعلا حسم ثويرقلا 6 عدومت

 قشن 2وونسو نويباتقلا ولمطممت

 ىتانس امم « ةيعامتجالا لاوحالا اوغصوو « ةيراجتلا قرطلا اوركذو

 اندم وأ امما ندملا وأ ممآألا نم نانويلا هركذ ام نيب ىرتف . هلخغ ق هيلع

 ىلع اهنومدقي نانويلاو « ةيمهأ الب اضرع اهوركذ وأ ©« برعلا اهركذي مل

 ايش مهتع برعلا فرعي مل الشم نويابسلاف . برعلا هركذ ام مها

 ةمآ نانويلا دنع مهو اقلطم برعلا مهف رعب مل نوينيعملاو « ركذلا قحتس

 ٠ نويئابحلاو نويرفلا مهلثمو « ريبك نأشو ةعساو ةراحت تاذ ةميظع

برعلا اهركذي مل برأم ناف « اضيأ ندملا ىق كلذ ريتعاو
 مالكلا ضرع ىف الا 

 ندم مهأ نم ىهو قشنو نرقلاو ةويش ندم كلذكو « هراجفناو اهدس نع

 اهدجم نابا ىف نميلأ
 ءاملعلا عطتس مل © اهركذب نانويلا درفت ىتلا ندللاو ممالا نا ىلع

 آلا « ةيبرعلا ءامسالا نم اهلباقي ام ةفرعمو « اهتكامأ نييعت نوق سشتسملا

 .ىريمجلاب فورعملا دنسملا طخلا ةءارقو بيقنتلا ىلاوتب راثآلا قاطنتسا دعب

لب ىبونج ىف شوقنلا نم هوفشتكا ام ددع غلب دقو
 وآ هولمحو ٠ برعلا دا

 نيذلا ءامسأ هذهو 5 ةعطق وأ شقن 1 وحن ابروأ ىلا ةنتروص اولمح

 8 مهلم لك هلقن ام رادقمو اهولقن



 ةلاح .رثا مسا شوقنلا ددع

 رزالج درودا ١

 نييئيعملانع اه رثكأ ىقيلاهفسوي 14

 نييئيعملا نع اهرثكانتبواسويلوب 15

 ونرا ساموت ما

 نورخآ 185

 ( ةلمجلا ) (دي) 1

 «© عه.وحن اهددعو ةرركم تءاج ىتلا خستلا ددعلا اذه نم جرخآ اذاف
 نيعم فاشتكا ىلا بيقنتلاب اولصوت دقو . ايلصأ اشقن .١55 ىقابلاق
 5 اهريغو رافظو ةوبشو  ةئرقلا وأ  نرعلاو قشنو 4 نيينيعملا ةمصاع

 امناو « نانويلا اهركذ الو برعلا وخرّوم اهفرعب مل ؛ ىرخأ اندم اوفشتكاو
 كلامم اوفرعو . لامرلا نيب اهلالطأ !وفشتكاو راثآلا ىلع اهءامسأ اوأرق

 نحتو . ىتابايلا الو ىبرعلا خيراتلا ىف ركذ اهل درب مل ارابخاو اكولمو
 « ناتويلاو برعلا هبتكام ىلع عالطالا دعب « هيلا انلصو ام ىلي اميق نوطساب

 نع ءاج امو « اهلالطأو اهريقاحاو نميلا ررطاسا نم نوبقنملا هفشتكا امو .
 اهريغو رصمو لبابو روشاىف ةميدقلا ممالاراثآ ىف اضرع اهناكسو دالبلا هذه

 نميلا تاموكح لصأ ىف ديهمت
 « (دفحم عمج) دفاحم ىلا مسقت اهماظن لصاو اهنامزا مدقا ىف نميلا تناك

 ميعبو © روس هب طيحب ةعلقلا وأ نصحلاك رصقلاو ©« روصق ىلا دفحملاو

 هبسشب وهو . ىبارومح ةلود نع انمالك ىف هائيب ام ىلع اميدق لباب تاموكح
 رصقلا وا دفحملا بحاص فرعيو . ابروأب ىطسولا لايجالا ىف عاطقالا ماظن
 « نادم وذ » ؛ لاقيف دفحملا مسا ىلا فاضب ©« بحاص ىأ « وذ » ظفلب

 هذه فرعتو « نيعم بحاص ىأ « نيعم وذ ١ و «© نادمغ بحاص يأ

 ماظن َْق تادروللا وأ تانورالاك مهو 4 نيوذلا وأ ءاوذالاب ماكخلا نم ةقبطلا

 < اهسفنب ةمئاق ةموكح اهنم لكل ©« ةديدع دفاحملا هذه تناكو . عاطقالا

 ىلع داؤج اهمظعم ىنأ راشأ دقو ٠ ةريثك ىرخأ صوصن ىلع كلذ دعب نوئاحبلا رشع ١“

 ركذلا فنآلا هباتك ىف



 نطل

 ىكاثورو سشقاربو مايرو نوئيبو مايشو رافظو نيحلسو حاورصو اطمانو

 نميلأ نارمع نع انمالك ىف ءىجيس امك © هوفصوو برعلا هركذو

 يعيازملاو ىرقلا نم اهقحلب ام عم دفاحملا عومجم ىمسيو < « لايقأ » هعمج

 كلم وأ ليق همكحب « ءاضقلا وأ قاتسرلا وأ ةروكلاك وهو « « فالخم و

 .هيق ميقي ىذلا دقحملا ىلا وأ ©« هدفاحم ربكأ ىلا فالخملا بسنيو . رغص

 © ةلودلا روهظ دعب ةنيدم ىلا دفحملا وأ رصقلا لوحتي دقو « كلملا وا ليقلا

 .نيحلسو «© « رافظ » ةنيدم ىلا « نادير » رصق لوحت امك همسا لدبب دقو

 « برأم » ىلا

 اميرو © هراج ىلع مهدحأ ريقي © نوعزانتيو نوزافتب لايقالا ناكو

 : هلوقي مدقت ام ىلا ىربطلا راشأ دقو . ببس ريغل هوزغ نع عجر
 مل »

 .فالخم ىلع اكلم نوكي مهنم سيئرلا ناك امناو « ماظن نميلآ كولمل نكي

 .نأ ريغ نم «© ةريسب ةفاسمب هفالخم نع مهضعب زواحت ناأو « هزواجتيال

 .ةصصلتملا دادش نأش وه امنا «© هوانبأ هثرب الو هئابآ نع كلملا كلذ ثري

 مهل نك مل بلطلا مهدمقأ اذاف «© اهلهأ لاقفتساب ىحاونلا ىلع نورغت

 .ضعب هفالخم نم مهدحأ جرخي ©: نميلأ كولم رمآ ناك كلذكو . تاس

 دنع رمشاب مث « هب رمي ام بيصيق « ةراغالاو وزغلا نع دعبيو « نايحالا

ل نيدب نأ ريغ نم « هناكم ىلا اقحاز بلطلا فوخ
 « هقالخم ريغ نم دحأ ه

 )١( ©« اجارخ هيلا ىدّؤي وأ

 نيب نميلا دالب طسوتل « ةراجتلاب لايقالاو ءاوذالا لافتشا رثكا ناكو

 -ةراجتلا نولقني اوناكف « قارعلاو مامششلاو رصمو لاموصلاو ةشيحلاو دنهلا

 : ةصاخ قرط ىف لفاوقلاب برعلا ةريزج ىلا اهلوخد دعب « دالبلا هذه نيب

 « ةماعلا ةدايسلل لهآ عماطم وذ لحجر نيوذلا وأ لايقالا نيب بلي دقو

لم هسفن ىمسيو هناريج ىلع هتطلس دميق
 هدفحم لعجب ةكلمم مظنيو © اك

 « هلهاو هباقعأ ىف مكحلا ىلاوتبو . مدقت امك هيلا ةكلملا بسنتو « اهتبصق

 هبسسح رصحنب وأ اهذوفن عستيو < رصقي وأ اهؤاقب لوطي ةلود مهئم فلاتيف

 "الأ اهرابخأ نم انلصي مل © لود ةدع ةيفيكلا هذه ىلع أشتف . لاوحالا

 .لود نم هربخ انفلب ىذلاو . ريمح ةلود الآ اهنم برعلا فرعي ملو « ليلقلا

 ثالث  نآلا ىتح راثآلا وأ بتكلا ىف ملعلا بايسا نم انيدل امي  نميلا

 ,ىرفصلا لودلا ريغ « ةيريمحلاو ةيابسلاو ةينيعملا ١ ىهو «© ةيسيئر لود
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 هةمشد بت بها ا ا-م-سسسللا

 5 ج ه8 تنودلخ نبا هلقن . ىربطلا (؟)

 .مالسالا لبق برعس



 ةيندعألا ةلددلا

 ىف نوبارتسا لاق « اهنع نانويلا هركذ امم ةلودلا هذه ىلا ءاملعلا هبنت

 عدطوعن نويئابسلاو « انرق مهتم صاعو ديتنومب نويئيعملا * بوعش
 < نويتومرضخلاو «© ءاتمت مهتمصاعو مواوؤومز, نويباتقلاو «© برأم مهتمصاعو..

 ىلا ةراجتلا نولمحي نيينيعملا نا رخآ ناكم ىف رشذو * « ةويش. مهتمصاعو

 ,قريثك دالب ىف نوميقب نييئيعملا نأ سويئيلب ركذو © )١( طابنالا ةئيدم ارطب

 ممهتطلس اورطاو سوميلطبو سويسينويذ اضيأ مهركذو © سارغالاو باغلا
 س6 اهضاقنتأ اوفشتكا الو «نيعم» نوف رعب ءاملعلا نكن ملو .٠ مهتراحت ةعسو

 ء برقب ىنم ىلا ةبسن_ نويئانملا ةكتممعي ظفلب دارملا نأ ىلا مهضعب بهذف .

 «دايترا ىلا ىفيلاه قرشتسملا ققو ىتح «© كلذ ريغ نورخآ لاقو . ةكم

 , اهمسأ أرقو « نيعم ضاقنا_فشتكاو « ءاعنص ىقرش ىف ىبونجلا فوجلا دالب

 مشوقنلا تغليو . اهيلآ راظنالا تهجوتف © شقارب اهبناجيو « دنسملاب اهيلع.

 /8.5 اهدحو فوجلا دالب ىلا هترفس ىف ىفيلاه اهفشتكا ىتلا ةيباتكلا

 ماىف 7١ و : اهنم برقلاب شقارب ىف 126 « اهسفن نيعم ىف اشقن !/4 : شوقت
 مفشكو . نانويلا دنع انراق وأ انراكو راثآلا ىف نرقلا ىهو ب ءادوسلا ,

 م نآلا برعلا اهيمسيو « نانويلا دنع جوومنو سوكسان ىهو ©« قشن ةئيدم

 ىتلا دلبلا ىه نيفم نا هريقو رزالح هقفاَوو: ىفيلاه بهذف . ءاضيبلا .
 اهفشتكا ىتلا ندملا هذه ناو © نوينيعملا مهو « ةمالا كلت اهيلا بسنت“

 اهضاقنا ىلع اهمساو شقارب اميس الو « ةينيعم ندم فوجلا ىف ىفيلاه
 هظفح ام ةلمج ىف اعم شقاربو نيعم مسا دورو كلذ ديؤبو . 6« ليش »

 * ليلكالا باتك ىف ىتادمهلا لاق . فوجلا ىف دقاحملا ءامسأ نم برعلا

 نيعمف « ناتلبتقم بحرلا فوج لفسأب امهو « نيعمو .شقارب نميلا دفاحم »
 © ىنالدلا ميرح نب كلام لوقي اهيفو . « ةقارش برد نيبو ناشن ةئيدم نيب

 ادارع ةلياقم هلفسساب نيعم تمادام فوحلا ىمحنو

 : كيسم نب ةورف لاق « ناليه لبج لصأ ىف ةمئاقف ىشقارب امآ

 انينبلا نيب نم كلملا نيعم افيطع ىدج رباح لحآ"

 انيبأ ىنئبو ىتوخأ ىممناو ىلعأ نود ىشقارب اتكلمو..

 ةاعمطمت,ب 111, 355 2(



 درجت

 : ةمقلع لاقو

 قينا اططسبتمو ةعقلبب اوسا نيح نثقارب اوسا دقو
 )١( قيمعلا جفلا ىدل مهزعل اولح نيح نيعم نم اولحو

 ةلودلا هذه كولم ءامسأ نم اريثك راثآلا نم هغشتكا اميف ىفيلاه ارقو

 نوبسني نييتيعملا نأ ىف كش قبب مل ىتح «© كلذ ريغو اهلهأ تاداعو اهتهلآوب

 نآلا هيلع لوعملا ىأرلا وهو « ناكملا اذه ىلا

 نيعم كولم

 . مهءامسأ اودروأ الو © ةلودلا هذه كولم نع اًئيش ناتويلا ركذب مل

 نيذلا كولملا ددع علبو © مهتم ريثك ءامسأ ىلع اوققو راثآلا ىف نيبقنملا نكلو.

 لك كرتشي « اكلم 51 اهريغو نيعمب فوجلا ضاقنا ىف مهئامسأ ىلع اورثع

 ناك ذا © باقلالاب ضعب نع مهضعب نوزيمتيو ©« دحاو مسا ىف مهئم ةعضب

 «رصتنملاو ©« رصانلاو « حتافلاو ©« ىزافلا انلوق لثم « ميحفت تومن مهكولمل

 : اههباشت بسح ةبترم ةيتآلا مهرامسأ هذهو . كلذ وحنو

 (ماير) عدي با نب نفح ) (بقل نودبر عدي بأ

 برك عشب نب قيدص نفح | (ذقنملا ىأ) عيثب عدب با

 رساي عفيلأ نب ماير نفح | (ىماسلا ىأز ماير عدب با
 (بقل نودبر لأ عثب | (بقل نوديز هيلا

 قيدص لبا عشب | (ررهشلا ىأ) سيفب عفيلأ

 ماير ليا عشب | (ديعسلا ىأر رسأب فيلا
 قيبدص برك لاخ | (ذقنملا ىأ) عيشن عقيلا

 ماير عفيلأ نبي تثعقوه | (ىماسلا ىا) ماير عفيلا

 عيثي عفيلا نب برك ىدعم | (ذقتملا ىأ) عيشب ليا هقو
 مايد ليا عشب نب برك عبت طيبن ليا هقو
 برك وبأ نب عشب ما | (قداصلا ىأ) قيدص ليا هقو

 برك وبا | (ىماسلا ىأإ ماير لبا هقو

 ةموكحلا نا  ةينيعملا شوقنلا سرد دعب - رلوم ذاتسالا دجو دقو

 نانثالا ىلوتب دقو « نيالا ىلا بالا نم لقتنت ةيئارو تناك ةلودلا هذه ىف

 © «دآوزم» بقلب لرالا اهردص ىق نوفق رعب أوناك ةلودلا هذه كولم نآو .اعم

 نيذه لعلو ©« ©« بركم » نومسب مهتلود لئاوأ ىف ابس كولم ناك امك
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 مهلوقي دارملا نوكيف « ةموكحلا نع الضف ةناهكلا ىنعم نانمضتي نيبقللا
 « دوضعلا كلملا ىلا ةلودلا لوحت لبق « اهنهاكو نيعم مكاح 6« نيعم داوزم »

 / ىرغصلا تارامالا مايأ لباب ىف ىسيتابلا لثم

 <« طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلا مهتلود نابا ىف نييئيعملا ذوفن دتماو
 .برعلا ةريزج لك تلمش اهنا ىأ 6 برعلا رحبو © مجعلا جيلخ ءىطاوشو

د تناك لب ©« حتفو برح ةلود تناك اهنا رهظي الو
 ةلود لثم « ةراجت ةلو

 هلود رثكاو «© ارطب ىف طابنالا ةلودو 6 ايروس ءىطاوش ىلع نييقينيفلا

 كلت نيب برعلا ةريزج طساوا ىف ةدتمم ةيراجتلا اهقرط تناكو . نميلأ

 افصلا ىفو ؛ ىرقلا ىداو برق ءالعلا ىف ةيتيعلا شوقنلا نم هيلع اوفقو رام
 ةراجتلا نع اتمالك ىف كلذ ىلع ىتأنسو « اهريغو ناروح فو

 رثأ ةمث سيل « اهوأرقو اهيلع اورثع ىتلا ةينيعملا شوقنلا ةرثك عمو

 ىلع اولدتسا مهنا ىلع « اهرمأ ادبم وأ اهتداوح قيسنتت ىلع دعاسن ىخيرات

 رزالج هارق ىرثأ شقن نم ذخؤويو . اهركذ مدقت ىتلا بابسالاب اهدهع مدق
 نولازيال نييابسلا كولم ناك موي نيينيمملا اونفا نييابسسلا نا ( 1... مقر

 موقلا لظو 34 مهتلود ىلع مهوبلق مهنأ رماظلاو )ع )» بركم 2غ نوبقلي

 نرقلا طساوا ىف نييرقلا عم مهركذ ءاج دقف « ةيراجتلا مهلامعأ نوطاعتن

 (9 مهتلود نابا ىف ذئموي نويايسلاو « داليملا لبق ىناثلا

 ةبصق اهنأ نوبارتسا ركذ ىتلا انرق وأ  انراك نأ رلوم ذاتسالا ىربو

 امهفورحو ( ممح ةغل ) ةيأبسلا ةغللاب هبشلا ةريثك نييئيعملا ةغلو

 « بئافلا ركذملا ريمض ىف احضاو افالتخا اهنع فلتخت اهنكل « اببرقت ةدحاو

 ةيماسلا تافللا رئاسو ةيابسلا ىف ءاهلا لدب « نيسلا » ةينيعملا ىف هناف

 ةيشبحلاو ةيلبابلا الإ

 نيينيعلا لصأ

 نييئيعملا ركذ ءاج دقو . ناطحق ىنب نم اريثك مدقاأ اهنال « نيعم ةلود ىلع

 ىلع (ايزع) هللا هتاعاو » : لوقي ثيح ا ددع ؟ ىناثلا رابخالا رفس ىف

 مهنأ رهظبو .«نيينوعملا ىلعو لعب راوجب نيميقملا برعلا ىلعو نييئيطسلفلا

 11 طانصو 11. 585 ر1دمع قم. 27 10 15 اما عم. 11, 1:
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 مدقأ ىف تركذ « مسالا اذهب ةمأ ىلع اورثع مهنأل « ارثك كلذ نم مدق١

 شوفن هيلع بصن ىلع م.ق 598. ةنم نيس مارن رابخا نيب لباب راثآ

 رهقو « (انيس ةريزج يف) ناعم ىلع لمح نيس مارن نا اهيف ءاج ةيرامسم.
 ةرججح عطتقا هناو « ( ةيلبابلا ىف نيونتلل ميملاو ) ةةددنسد موينعم اهكلم

 ىلع شقت ابصن هلعج اهنم ارجح تحنو « داكا ةنيدم ىلا اهلمح اهلابح نم.

 ق قيلام ةمأ عم اضبأ ةمألا هذه ركذ ءاجو .() حتفلا اذه ربخ هتدعاق

 مدقت اميف كلذ ىلا انرشأ دقو « م.ق ؟0.. ةنسم ىرخأ ةرم لباب راثآ
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 وأ « نم » ءامدقلا نيبرصملا لوقب دارملا مهنا نهذلا ىلا ردابتب دقو

 ءانثأ َق رصم ةقلامع وىساشلا نم ةمأآ اهب نودن ريو « ةقمص ؟ نعم 2

 انففو امم لدتسن اننكلو « رزالح نظ امك (؟) لينلا ىداو ىلع مهئاليتسا.

 ترهظ املف + نورق ةدعب ىبارومح ةلود روهظ لبق برعلا ةريزج ىلاعا

 مهتمظناو مهعئارشو نييرموسلا ةنايد تسيتقاو © لباب ىف ةلودلا هذه

 نم اظح تلان ىتلا لئابقلا ةلمح ىف نويتيعملا ناك « مهعامتحا لاوحأ رئاسو.

 ل نييدكالا وأ  نييرموسلا ةطلاختو ةراضحلاب مهتفل تعونتو « هلك كلذ

 رهظي ملو . بارعالا اهنم بهذق نييلصالا نيرهنلا نيب ناكس نم مهريغو.
 ىف اهمادختسال ديلقتلاب ةظوفحم تلظ اهنأل « ةيلبايلا ةفللا ىف رييفتلا كلذ

 ىتلا لئابقلا ةلمج ىف نوينيعملا حزن « قارعلا ىف برعلا ةلود تيهذ املف
 © ةيدابلا ىف لوجتلا اهل بيطي دعب ملف ةراضحلا تدومت دقو « تحزن.

 نميلا تلزنف « هيف ميقت ارقم تسمتل كاف
 روصقلا تداشو © فوجلا تنطوتو

 ةيراجتلا مهتاباسح نيودتل ةباتكلا ىلا اورطضاو « ميلفالا ةعيبط هيضتقت

 اهلامعتسا ةلوهسل 2 ةيقينيفلا ةيدجبالا اوسيتقاف © ةيسايسلا تارباخلا و'

 ىف ىهو « مهتفل اهب اونودق © ىرامسملا فرحلا ىلا ةيسنلاب اهلواتت برقو.

 ةيدجبالا كلت تعونتو . ةنودملا لباب ةغل ىلا ةبسنلاب ةيماع ةغل عحلصالا

 تدلوت امك © روهشملا دتللا فرحلا ىلا تراص ىتح © لايجالا ىلاوتب

 واحتل يه هذهو ب شابحالاو نويابسلا مهنع هذخأو «© ةيمارآلا مالقالا

بل حبصأ ىتح عونتلانم اهفورح ىلع ارطام عم ةبرممحلا
 * لاكشا ةدع اهضع

/ 
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 دتسملا فرحلا وأ ةيريمحلا ةيددجبالا

 ةعل نع اذعب تدازف 6< ءافترالا سومان ىلع ايرح « اشغبآ ةغللأ تعولنتو

 .تاغللا رئاس نود ةصاخ ةمالع ىف اهعم كرتشت تلاز ام اهنكل « لباب

 .ىف كلذك اهناق © بئاغلا ريمض «نيسلا» اهب ىنعن ( ةيشرصحلا الا ) ةيماسلا

 ةروكذملا نيسلاو . « هتيب » انلوق ىف « ستيب » : نولوقيف « اضيأ ةيلبابلا

 .ةيناروطلا ةغللا نم اهوسبتقا نييلبابلا لعلف ©« ىماسلا لصالا ىلع ةليخد
 .نأك © ةيشرحلا الا ةيماسلا تاغللا رئاس ىف اهل دوجو ال ذا ( ةيرموسلا )

 ا ل ل

 دنبو 1 ءاجسسالا نع انمالك ىف هاتيب امك © نيتمألا ىف ءامسألا

 3 ةدابعلا قرطو تاداقتعالا سسأو تادوبعملا ءامسأ ف نيتمآلا كارتش ثاآ كلذ

 ىبرغ ناكس نيبماوآلا ودب ةنايدو ةيئيعملا ةنايدلا نيب ريك هبشلا نا

 الصفم هئيبئس امك © نارحو نيينادلكلا روأ 5 مهلم رضحت نمو تارفلا

 : ءامدقلا :برعلا ةنابد ىف انمالك نع

 ةريزج ق داليملا لبق عبارلا فلالا وحن اوناك مهنا حمص اذا نويئيعملاف
 هثيش مهسابتقاو قارملا مهلوزن كعب نميلا اوءاج مهنا حجرالاف 4 انيس
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 ا تاغل نع 0 كدع كلذ ل 0 2 لايجالا 0

 .نم ىلع بلغتلا ىف ندمتلا كلذ مهدعاس نميلا دالب نوينيعملا لزن املق
 .برعلا ةريزج مظعم ىلع مهتدايس تدتما نأ اوثبل امو © مهلبق اهيف ناك

 . ىتلا راثآلا رمع ريدقت ف ءاملعلا فلتخاو .٠ لايجأب انس ةلود مايق لق

 ..نرغلاب 00 اهنأ ا ا بهذف « ةلودلا هذه لالطا اهيلع 1

 .روثعلا ىلا نيينيعملا لالطا نم 0 نيعم ضاقنا ىف ا قفوو

155310, 54 )١( 



 (م تيثبسلا تلددل

 هدعب كلم مث 2« ةنس م6 مكح هنا اولاتق « امهبم اركذ بس برعلأ ركذ
 لثم ىف مهحالطصا ىلع أبس ةمأ وأ ©« بمس ةلود أبسسب نوديرب . )١( ريمح-“

 ئلاوح نانويلا اهركذ دقو . ادحأ اهكولم نم اوركذي مل مهتكلو © لاحلا هذه
 عبرالا ممآلا ةلمح َ اهوركذ امئاو ©« اهكولمل اوض رعتب ملو 2 داليملا خيرات

 «© نويباتقلاو « نوبايسسلاو ©« نويتئيعملا : مهو « نميلا ممأ ربكأ اهنأ اولاق ىتلأ :

 ١1ريثك نوبارتسا ركذو 5 «برأم» ابايرام مهتمصاع نا اولاقو 15 نويرقلاو

 ةلودلا امأو . اهناكم ىف اهيلع ىتأتس ةبداصتقالاو ةيعامتجالا مهلاوحأ نم

 اهوارق ىتلا راثآلل اهتفرعم ىف لضفلاو «© نانويلا اهل ضرعتي ملف اهكولمو
 اهريغو روشا لالطأ ضعبو نميلا لالطا ىف

 نييابسلا لصأ

 ازييمت « ةبرعتملا برعلا مهنومسيو © ناطحق نم أبس نأ برعلا لوقي
 مهتكلو « اوتأ نيآ نم انل اولوقي ملو . مهلبق اوناك نيذلا برعلا نع مهل:
 املف « ةيبرعلا ريغ نوملكتب اوناك مهناو « مهلك نميلا وبأ ناطحق نأ !وركذ
 ىلامهضعببهذو .مهتمةيبرعلا اوملعتف © ةيراعلاٍب رعلا اهيف ناك نميلا اولزن-

 نكلو . كلذ قيقحت ىلا ليبس الو « ماس ءانبأ نم ناطقي بيرعت ناطحتق نا
 لبق نماثلا نرقلا وحن !دبق أابس ةلود نأ اهريغو راثآلا ةءارق نم ذَْحْوَي
 كلث لعلو < خيراتلا اذه نم مدقأ تباث ريخ ىلع اهل اوفقي ملو . داليملا

 نم انيح نييئيعملا راوجب تماقاو © دهعلا كلذ لبق نميلأ تلزن ةمالا:
 مهتفل اوسبتقاو © ةريزجلا كلن لهأ نم مهريغبو مهب اوطلتخاو © رهدلا .

 مامشلاو رصم لزني نم بيصي امك ب مهلصأ ىسوتتو © مهتنايدو . مهتاداعو

 نم اودع دالبلا نيدب اويدتو لايجا ةعضب هباقعأ تلاوت اذاق ©« دهعلا اذهن

 ايدرك وأ ايكرت مهدج ناك نآو « اهلهأ

 نبدلملا نيب ةنمته ةيراحتلا قئالعلا تناكو « ةشيحلا نميلا ناريج برقأآر

 ابسخيرات ىف نيثحابلاو سخرلا لاوقأ رخآي ريمحو ابس كولم ىلع انئاقيلعت ىف انيتآ (#ر
 . كانه انركذ امب ءافتكا هلاح ىلع لصفنلا ؛ذه انكر اذهلو ٠ اهكولمو+

 1١ حج 15* ىصوعسلا (3
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 « اميدق نميلأ ىلا بدنملا باب زاغوب اوربع « شابحالا نم ةقعئاط نويناطحقلا

 لصالا ىف مهلعلو , ةلودلا اواشنأ مث 0 اآوبرعت امشر الايحأ اهيف اوماقأو

 اهنال « ةيرصملا ةيقرشلا ءارحصلا قيرطب ةشبحلا اولزن برع وأ « نويماس

  رصم ةقلامع وساشلا نأك وأ . تملع امك برعلا ةريزح نم امسق تناك

 ءارحصلا ىف بونجلا وحن مهنم لئابق تحزن  مهودراطو نويرصملا مهبلق امل

 ىتح نووقتي اولاز امو © بابسالا نم بيسل اجيردت نميلا ىلا مهضعب

 )١( ةرشبلا نول نم متعم ىأ 6 .ششبغ » ىناثلاو « رداقلا » هائعم

 ابس ةلود !دبم

 ةلود نميلا ىف اوأشنا مهنا تبث دقف « نيبأبسلا لصا نم نكي امهمو

ب روشأ رابخآ ىف اهركذ ءاج ىريك
 | ١) ) ىناثلا نوجرس كلملل ةديمرق

 نوعرف اهتلمج ىقو « ةيزجلا هيلا ىدؤت ىتلا ممألا اهيق ركذ ( م.ق ال.

ييأبسلا دوجو ىلع لوقلا اذه لديق (5 مدقت امك ةزغ كلم
 برعلا دالب ىف ن

 شعت ىلع برأم ىف اورثع مهنا كلذ ديؤيو . داليملا لبق نماثلا نرقلا ىف

 هركذ ىتايس « رمعثتب ) همسا كلم ريغ وأ - كلم ركذ هيف عاج

 « نميلا ىلا هحوتفب لصي مل نوجرس نأ مويلا ءاملعلا دنع حجارلا نكلو

 ةريزج ىلامش ىف مهتراجت نع ةيزجلا نوعفدي اوناك نيبأبسلا نأ رهاظلاف

 اصوصخو « طسوتملا رحبلا ءىطاوش ىلا دورملاب مهل نذوب ىتح «© برعلا

 ةميدق ةيراجت ةضرف اهنأل ةزغ ىلا
 برامي ةلودلا هذه راثآ ىلع مهءامسأ اوأرق نيذلا كولملا ددع غلبو

م لدتسيو 2 اكلم نيث 7و ةعضب امهريغو حاورصو
هباقلاو مهئامسأ ةلباقم ن

 م

 كلملا ىلا ةناهكلا وأ ةطيسبلا ةرامالا نم مكحلا ىق اوجردت نينابسلا نأ

ب داري الو © عساولا
وخود مهلا كلملا ةعس

يلا لعف امك دالبلا ا
 ' نامورلاو نانو

تسيل ابس نآل « مالسالا دعب زاجحلا برع لعق اهك 1
 اك لب جتق ةلود 

برحلل دجت الو « ةراجتو لفاوق ةلود
 « الملق الا ؛ اهراثك ىف اركذ حتفلا وأ 
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 ل ل

 ةقتا1 ع, صح 2 36 5 طلعوا ع طمأن قفرسطتق 06د



114 

 امآو ٠ « ةمينغلا تلمحو , ةيزجلا تبرض « تبلغو 2« تحتف » : مهلوق

 < تفقوو ٠ « تيلب » : مهلوق مهرابخأ نم انيلا لصو ام رثكأق نوبأبسلا

 نم اهرواجي اميف اهذوفن رشت بس كلم ةعسب دارب امئاو . « تممر » و

 فيلاخملا وأ دفاحللا

 بن اذا ىتتع « مهتلود لئاوأ ىف نوينيعملا ناك امك «© دقاحملاو روصقلا
 ىل وتساف « اعماط ايوق ناكو « ءاعنص ىقرش حاورص رصق بحاص « ايس »

 نييئيعملا ةلودب اويهذ «© هئاقلخ دعاس وأ هدعاس دتشأ املف .٠ ةناريج ىلع

 ناكو «  ناديرو ًابس كلم » مث © « أبس كله » : اولاق مث © « ايس

 « ةماهتو لابجلا ىف اهبارعاو تومرضحو نادبرو أيس كلم »

 لوالا * نيرصع ىلا راوطالا هذه مسسقن «© ةمآلا هذه رايخأ ىق هنم برعلا

 « أابس برك» » ىمسب هيف أبس بحاص ناك ىذلا ىقيقحلا ىأابسلا رصعلا

 . «ةيقيقحلاأ ةيابسسلا ةلودلا» امهيف ةلودلا دعنو « نيلوالا نيروطلا لمشو

 وأ « نآديرو بس كلم » هيق كولملا باقلا تراص ىذلا ىناثلا رصعلاو

 رصعلا هيمسست ةلودلا ءاضقنا ىلا « اهريغو تومرضحو ناديرو انس كلم »

 ىآيسلا رصعلا وأ ةيقيقحلا امس ةلود

 مق 918 ب 60 ةنس وحن نم ش

 (6#8) ©« رمعثشب » انربتعا اذاو © هقيقحت عاطتسيال ةلودلا هذه لوأ نأ

 لبق نماثلا نرقلا ىت اهلوأ ناك اهئاسؤر مدقا نوجرس.ىلا ةيزجلا عفد ىذلا

 نرقلا ىف ىأ « ناميلس مايأ ىف ايس ةكلم ركذ ةاروتلا ىف دجن اننكل « دالبملا

 هذه ةءادب تناك برعلا ةريزج ابس اهب دارمل ناك اذاف « داليملا لبق عساتلا

 عساتلا نرقلا طساوأ ىف تادد اهنأ ضرغتف «© كلذ نم مدق'ا ةلودلا

 راثآلا قاطنتسا نم مهؤامسأ اتيلا تلصو نيذلا ددع ٌملب دقف اهكولم امأ

 اهدمب امو 1155 نم ؟ ج , مالسالا لبق بزعلا خيرات « ىلع داوج , كلملا كلذ نع رظن؟ عل



 درايف

 رابتعاب مهبقاعت بسحب مهؤامسأ هذهو « اكلم ![ و ابركم ]5 مهنم « (1

 ) نيبو « ( ميظعلا ) راتو : ةسمخ
 مهنهويو 2«( فيرشلا ) جرذو « ( زاتمملا

 - ىلب اميق ىرت امك ( ىماسلا ) فونئيو « ( نسحملا ز

 ابس كوله ايس براكم

 ىلع رمذ رمعتب
 حرذ ىلع رمذ

 حرذ ىلعهمس ىلع رمذ نب ليا عدب

 حرذ ىلعهمس نب ليآ برك ىلع رمذ نب فوني ىلعهمس

 ىلعهمس ني حرشيلا ىلع رمذ نب راتو ليأ برك

 راتو لبأ عدب فونب ىلمهمس نب نييب رمعثب

 ىاعجح
 نيعمل

 راتو ليا برك ىلعهمس نب راتو رمعتب

 نييب رمعثب ١ ىلعيمس نب حجرذ ليا عدي

 راتو كلم برك حرذ ليأآ عدب نب فوئي يلعهمس

 نييب ليا عدب حدذ لبا عدي نب راتو رمعشب
 نميآ ميري ااا رمعش نب نييب لبا عدب

 ْ رمعثتي نب فوئي ىلعهمس

 نييب لبأ برك
 (د4) لبآ برك نب راتو ىلع رمذ

 انيار « ءانبالا ىلا ءابآلا نم مهبقاعت انربتعا اذا « كولملاو نوبركملا ءالٌوهق

 الايجأ كانه ناو « ةنس ؟0 ليجلا ريدقتبو « اليج »م زواجتت ال مهتدم

 رصعلا ىلا ةنودلا هيف تلقتنا ىذلا نمزلا قيقحت ىف رزالج ققد دقو

 حجرتف « ةروشنملا ريغو ةروشنملا ريطاسالا نم هيدل ام ةلباقم نم « ىريمحلا
 ةلود عءىدتش اهنو )غ3( ع.ق 116 ةنس ىهتنت ةيقيقحلا ًاممس ةلود نآ هل

 اهيلع مالكلا ىتأيسو « ©« ناديرو ابس كولم » ىأ ريمح

 ةيقيقحلا امس ةلود ءاضقنتا بيس 3

ىلع نآلا ىتح فقن مل  مهترثك ىلع  كولملا ءالّؤه نا
 مهرابخأ نم ءىش 

 ركذلا فنالا هباتت ىف ىلع داوج اهرو؟ ىتلا بس كولم مئاوقب ةمئاقلا هذه ندات (##

 اهيلي امو ١497 صا؟ ج

 2135ه مهطط 20 56١
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 مهلامعا كرتئف «© نييتيعملا مهفالسأ لثم « ةراجتلاب الامحا مهتبانع ريغ

 هذه ءاضفنا ببس ىف رظننو 64 لبقتسملا هفشكي نأ هاسع ال ةيليصفتلا
 نوتعي مهو ب اهئاضقنا ببس نآ برعلا باتك دنع روهشملاو . ةلودلا

 ىلا لئابقلا حوزنو ( مرعلا ليس ) برأم دس راجفنا  ريمح ةلود ءاضقتا

 كلذو . داليملا خيرات ىلاوح ةدحاو ةعفد اهريغو زاجحلاو ماشلاو قارملا
 اذه لثم ءاقتا نع اهتوطس نابا ىف ةلودلا زجعت نأ لقعب ال ذأ 6 ديعب

 ىف كلذ كل حضتيسو « هميمرت نع زجعت الف دسلا عدصت اذاو ©« ليسلا

 اجيردت تبهذ نيبابسلا ةلود نا انداقتعا ىف بلافلاو . دودسلا نع مالكلا

 دنهلا نيب ةراجتلا لقن ىف نيينيعملا تفلخ اهنال « اهتوق بابسأ باهذب

 لبق ىلوالا نورقلا ىف تحبصأ ىتح « قارعلاو ماشلاو رصمو ةشبحلاو

 بايطالاو علسلا تناكف . كانه ممالا كلت نيب لاصتالا لئاسو ربكا داليملا

 نويابسلا اهلقثيف ©« برعلا ةريزج ءىطاوش ىلا ةشيحلاو دنهلا نم ىتأت
 ىتفتسي ةراجتلا ملاع نكي ملو . قارعلاو ماشلاو رصم ىلا مهلفاوق ىلع
 فارطأ ىلا مهتدايس تدتمأو مهتورث تعستاو مهدالب تهزق « مهتع

 ىلا لامرلا اولوحو دودسلا اونيو عرتلا اورفتحاو « اقرشو الامش ةريزجلا

 اهتييزت ىف اونئفتو © لكايهلاو دفاحملاو روصقلا أوتبو © ةيصخ ةبرت

 ةيدابلا تراص ىتح « قئادحلا اوسرتغاو راوسالا اهلوح اوداشو اهتفرخزو
 ةرماع ةله5 ةنج نآلا ىشطعلا نم اهكلاس كلهب ىتلأ

 قرط تذخا ىتح « هوممر دسلا عدصت اذاو + ةورثو زع ىف !ولاز امو"

 باحصأ ناكو . فعضلا ىف اوذخأف رحبلا ىلا ربلا نم لوحتت ةراجتلا

 مهو «© مهدعاس دتشا دق ب ابونج رحبلا ىلا برقآ ىهو «  نادير »

 ةلود مهعم اودحتا وأ مهتنيدم ىلع مهوبلغف « نيبابسلا عرف ريمح نم

 ىلع ( رافظ ) نادير ىق اروطو برام ىف ةرات اهكولم ميقي ناك ©« ةدحاو

 كلم » بقل نأ ىلع ليلد كلذو « رافظ ىف ةماقالا ىلع اورصنقا مث . ىلاوتلا

 وحن اهتيانع تهجو نأ دعب « ةلودلا رخاوأ ىف ثدح « نادنرو اشنن

 لبق تناك نيبابسلا ةبصق نا ةلمجلابو . دسلا ىعادت رثآ ىلع بونجلا

 !داكمتلا ايلف 47 جورج يذاع هسلاو © جاوزع عيتااود دانا

 بركم » ىمسي مهرييك راصف بس اضيأ اهمساو - برام اونب ةلودلا

 رصعلا وأ ىتاثلاو لوالا ناروطلا امهو 6 « ايس كلم » راص مث © « ابس

 كلم " مش © « ناديرو انس كلم » مهباقلا تراص مث © ىقيقحلا ىأبسلا

 ىريمحلا رمعلا وهو د « خلا تومرضحو ناديرو ابس



 ىرمحلا رصعلا وأ رمح ةلود

 م*+ باهاله ب م١ءق ١١١ ةلس نع

 ىلا مهبتك ىف نيب ريمحلا اوركذي مل نانويلا نا كلذ ديؤيو « أبس نبا برعلا

 ,٠ «* نادير وذ » ىمسي مهريبك و 2 ءاوذا وأ لايقا مهو « لابجأب خيراتلا

 ام لو ك 4 نادير وذو أبس كلم » مهريبك بقل راصق 4 مهتلود رخاوا ىف

 ا1وكلم مث © « تومرضحو ناديرو بس كلم » : ليق تومرضح اوكلم

 مهباقلا ىلا همسأ اوقاضأ ادلب اوكلم املكو « اهريغ

 « ةحتاقلا لودلا ىلا اهنم برقأ اهنا انس ةلود نع رمح ةلود فلتختو

 شابحالاو سرفلا اوبراحو كلامملا اوحتف داوق اهكولم نم غبن دقف

 14. تمكح اهنأكف ©« م ت66 ةنس ساون ىذب ريمح ةلود ىهتنتو « امهريغو

 ىهتنتو . ريمح نم ىلوالا ةعيطلا كولم مهو © « ناديرو أبس كلم » نوبقلي

 < ةيناثلا ةدملا ءىدتبت اهمضبو « مهباقلا ىلا تومرضح مضب ةدملا هذه

 كولم اهباحصأو © «© تومرضحو ناديرو أيس كلم » اهيف كلملا مسأو

 وهف « شعري رمش » بقللا اذه لان نم لوأو . ريمح نم ةيناثلا ةقبطلا

 ريمح نم ةيناثلا ةقيطلا كولم رخآ

 هئللذ ىف دامتعالا اننكمي الو « ريمح كولم لوأ وه نم ىف رظنلا انيلع ىقب

 ءىش ىلع ةشوقنملا راثآلا انلدت ملو « اهفلاختو اهطالتخال برعلا تاباور ىلع

 نم اهيف هانارق امم جاتنتسالا ىلا حونجلا الا انل امف © نآشلا اذهب حبرص
 5 ام ىفخي الو 6 مهمكح ددم نيمحتو 4 مهيلاوتو مهباستاآو كولملا ءامسأ

 5 : : دحاو بآ نم ةوخا

 ةلود نم ةقبطلا كلتل اهوردق ىتلا ةدملا هيضتقت امم اددع لقا « ةشوفنملا

 ةممعد عمر 78 0١
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 سيلو © ةوخالا وأ نيرصاعتملا نم نوريثك مهيفو هه امسا 1. و ؟٠ نيب ام

 ىلا نوثحايلا عجرف « هيلع ساقي وأ هيلأ عجرب روكذم خيرات مهدحال
 . راثآلا ىلع هودحو امب هتنراقمو ةلودلا هذه كولم نم نانويلا هفرع ام

 امهركذ نيكلم دجوف )١( « ضشابحالا » هباتك ىف رزالج كلذ لعق دقو
 لوالا نرقلا طساوأ ىف « ىرتيرالا رحبلا لوح فاوطلا » باتك بحاص

 رخآلاو © ناديرو أيس كلم ىرومنزوم] لباب رك » همسا امهدحأ «© داليملل

 نيب نأ ىرخالا ةهجلا نم ىأرو . « تومرضح كلم 8168205 سوزايلبأ »

 « لبا برت » همسأ امهدحأ « نيكلم راثآلا ىلع ةقبطلا هذه كولم ءامسأ

 امهركذ نيذللا نيكلملا سفن امهنا هل حجرتف © « طيلاب وزعيلا » رخآلاو
 طساوأ لهآ نم.ىأ © هل نارصاعم امهو © « فاوطلا » باتك بحاص

 لباقيو اهيلع ساقي ةطسوتم ةطقن خيراتلا اذه لعجف . داليملل لوالا نرقلا
 « ةيريمحلا ىلوالا ةقبطلا نم كولم ةدع ةنمزأ قيقحت ىلا لصوتقف « اهب

 نم هانجتنةتسا امب امهنيب انتلصوو (؟) ةتيفارفغح ىف هققح ام ىلا اهانفضأف

 هركذ ىبرع كلم ىلع انرثع اننا اهتلمج ىققو ©« ةيصوصخلا انتاعلاطم

 هامسو نميلا دالب ىلع سولاغ سويلا ةلمح نع همالك ءانثآ ىف نوبارتسا

 قفاوبو © « حرشيلا » نع اقرحم نوك نأ هيشب هب © سورازيلا جوتووعمو

 مهمكح ددم بسحب ريمح كولم انيترق . داليملا خيرات ليبق ةلمحلا

 (د©) ةقبطل لودج لك نييتآلا نيلودجلا ىف امك «© مهبقاعتو

 01 ةمعتن, (2عم. 11. 542 (5)  تلممعتل, م1228. 33 0

 نأ افيضن نأ ىقبو ٠ ابس ةلودل ىسايسلا روطتلاخيرات قيس اميف اندزوأ نأ قيس بو)

 كولمب هيق نوبقلي اهكولم ناك ىذلا , بسس خيرات نه لوالا دهعلا نآ ىلع تلد ثاحبالا رخآ
 حبصأو مهتكلمم تعستاو نادير ىلع اولوتسا مث 2 داليملا ليق ١١9 ةنئس ىهتني ء اطقف ايس

 تمستامث « دالبملا دعب 5٠٠ ةنس ىتح كلذ رمت-او « نادير ىوذو ايس كولمب نومسي اهكولم
 نومسسس كولملا حيصأو رافظ ىلا ةمصاعلا تلقتناو.تانميو تومرضح تمضف مهتكلمع ةعقر

 حبصأو اهلك ةكلمملا ىلع تاتمي مسا بلغ مث ( تانميو تومرضحو نادير ىوذو ًآببس كولم )
 نميلا وأ تاتمي ىمسي برعلا ةريزخ نم ريسع ىبونج اه

 ىلا اهومض ىتلا ئحاوتلا ءاسؤرو بس كولم نيب ةليوط بورح دعب الا عسوتلا اذه متي ملو
 تقرصو« ةماع ةفصب داليلا فعض ىلا تدأ ىتلا ىمح ةرمتسملا بورحلا هذعو +٠ جيردتلاب مهدزاب

 ىلع سرقلا مث شايحالا تأرج ىتلا ىميو 2 اهم دهت ىلا ىدأ امم دودسلاب ةيانعلا نع اهكولم

 فورعم وه ام ىلع دالبلا وزغ

 ريمحونادير ءاسؤر ستسا دقو ء أبس ةيحان نم اهالوأ ةفلتخم رسأ شرعلا ىلع تيقاعت دفو

 كولمل ةكلمملا ةساير تراصو « نافهن ناهلع مايأ رخآ ىف هيلع اهوبلغ ىقح شرعلا اهتوعزاني
 نيحلا كلذ نم ةكلسملا ىلع ريمح مسا بلحتو 2 ىريمح لصأ نم

 فنالا هياتك ىف ىلعع داوج اهققح دقق فلؤللا اهدروي ىتلا مهتقبطب ريمح كولم مئاوق امأ

 ىجرج هدروأ امع «ىشلا ضعب فلتخت مئاوق دروأ دقو . ( اهيلي امو 553 ص " ج ) ركذلا

 مطاق لوق ىلا هتنب مل صوصن نم هنع رثأ امو كلم لكل ةرحبتسملا هتسارد مغر هنكلو 2 ن!ديز
 ىتمئاق عدن نأ انبآر اذهلو 0 مهنم لك ىلا بسنت ىتلا لامعالا وأ اهبيترت وأ مهئامعا ىف

 عوضوملا ىق مساح ىأر ىلا ثحيبلا ىهتني ىتح امه امك فلؤملا



 ريمح كولم نه ىلوآلا ةقبطلا
 نادير وذو ايس كوله

 م ا٠ هب الهانم < قالا6١ ةلس نه

 كللا ملأ

 نافهت ناهلع
 نافهن ناهلع نب راتو ارعش

 بهني عرف
 نييب لزي هنباو عوزووروو بضخي حرشيلا
 نييب لزي نب لمحب حرشيلا
 راتو
 ( سولت رب نويتزومإ وهو ) معتهوي راتو لبأ برك
 ليأ برك نب حرذ ىلع رمد
 لبأ برك نب ريمأ كله
 نييب ىلع رمذ
 زحب لبا بهو

 ٠ نولوهجم كولم (
 معنا رساي

 رمح كولم نم ةيناثلا ةقطلا
 م م16 - 5/0 ةئس نم اهريغو تومرضحو ناديرو آبس ولم

 كلكا ميسا

 شعرب رمش
 ( بعصلا ) سقيرفا وأ نينرقلا وذ
 سيقلب جوز ورمع

 ةعرافلا ىمستو سيقلب
 اهوحخأ داهدملا

 ( معني ) معئهوي بركيكلم
 بركيكلم .نب دعسا ٍثرك وبا
 دعسأ نب ناسح

 دعسأ نب رفعي ليبحرش
 فونثي ليبح رش

 مكحلا ةدم

 مق م. 16
 مق ج.م مخ

 مق ؟هادا 6.
 مق ]و م
 مق ها 16

 مي اذه ل 6م
 مي الم ادل ؟ه

 مي ا ظةه دل
 مي ١؟. 56

 مي 1:ه ط١"
 مي اال. د 5م
 مب اكت. ا لا.
 مي ؟الو عهد

 مكحلا ةدم

 مي ا؟.. 5.

 مي #0:

 مي 992-3١

 ميال[ ل ١

 مي 90/5 ب 6

 مب ؟مخلم ب 5/5

 مي ؟؟.  ؟ملعم

 مي ا ع[5ه ل

 مي هم ا

 مب ؟الء عه
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 مكحلا ةده كالا مسا

 مي 165 ب 1. ةعيحل هنبأو معتب برك ىدعم

 مي اهاو 68

 ميادكو ماه )١( ( سونايمد نانويلا هيمسو ) ساون رذ

 مالا ب هاه ( مكح هل نكي مل) ندج وذ

 هنكلو « هوجولا ضعب نم برعلا هركذ ام فلاخي لودجلا اذه نا ىرتق

 نانويلاو برعلا هبتك ام ةلباقمو قيقحتلا ىلع ىنبم هنأل باوصلا ىلا برقا
 برعلا دنع ريمح كولم ددع ةدابز ىف بيسلا لعلو .٠ راثآلا ىلع شقن امو

 اورهتشا ءاوذا وأ الايقا كولملا كئلوا دادع ىف اولخدأ مهنا انه هاتتبثأ امع
 اهكولم دادع ىف مهولخداو اهنم مهوبسحف « ةلودلا كلت ءانثا ىف

 مب

 نوكت نأ ةعبابتلا ىف نوطرتشي برعلا نال . برعلا بتك ىف ةعبابتنا

 «تفلتخا نأو © برعلا دنع ةعبابتلا لبق ام لباقتق ىلوالا امأ . تنبآر امك

 رافظ مهتمصاعو رمح مهتنومستو 2 ةنمزالاو ءامسالا

 ريمح ةكود لامعأ

 ًابس ىتلود نم ةحتافلا لودلا ىلا برقا ةلودلا هذه نا ىف ةحاشم ال

 روط قوفيام ىلا اهحوتف فصو قى اولاب برعلا نكلو « اهيتقباس نيعمو
 الف كلذلو ©« برعلا هبتك ام ريغ حتفلا رابخأ نم انيدل سيلو . قيدصتلا
 اهيف ىرخأ اراثآ :نوبقنملا فشك اذا الا هحالصا و' هقيقحت ىلا ليبس

 ريمح كولم رهشاو . حالصالا اذه ىف اهيلا عوجرلا نكمي ةيخيرات صوصن
 مجعلا ضرأ ءىطو هنأ اوركذ . شعرهب رمش  برعلا ةياور ىلع

 «© نوحيح ءارو دغصلا ةنيدم برخو « اهنئادم متتفاو ناسارخو سرافقو

 هتيمس كلائه ةئيدم ىتبو © برخ رمش ىأ « دنكرمش » برعلا تلاقق

 « ىبرع كلم ىلع ليحتسم هنا لوقن الو © برعلا هاور ام اذه . (9) مورلا

 اننأل هثودح دعبتسن اننكلو © اريثك كلذ نم مظعأ وه ام اوتآ برعلا ناف

 تعقو ول حوتفلا هذه لثم ناف « هددوب ام ةرصامملا ممألا خيراوت ىف دحن ال

 ٠ مهريغو ىورلاو كرتلاو ناسارخو قارعلا كولم اهركذ لمهب نأ لقعب ال

 ؟ ج ه5 نودلخ نبا 5 ١1ج 5١8 ىدرعسملا (5) ةطقجوم . 11.352 41
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 مهدنع وهو “© بعصلا هنومستو م نينرقلا وذ سقنرفا معريهاشم نسد

 اهيلا برعلا لئابق لقانو ةيقيرفاب برغملا دالب حتاف
 4 مهمزهو كرتلا ىقلو « ناجيبرذا ازغ هنا اومعز ©« برك وبا دعسا مهنمو

 © مورلا ىلا رفعي هنباو ©« دفصلا ىلا اناسح هئبا ثعبو . كرتلا وزغل عجر مث © دنهلا كولم هنداهو كولملا هتباهو «© نميلا ىلا عجر مث ىبسو لتقو
 سرفلا كلم دابقيكىقل ارمش ناو .سرغلا ىلا حانجلا ىذ رمش هيخا نباو
 دق اناسح هاخآ دجوف نيصلا ىلا زاجو « هلتقو دنقرمس كلمو «© همزهف
 ىلا مئانفلا نم امهعم امب افرصناو © ىبسلاو لتقلا ىف انخئآف « اهيلا هقبس
 رابسق © ةواتالاو ةيزجلاب هوقلتف ةينيطنطسقلا ىلا رقعي هنبا ثعبو .امهيبأ
 اوبثوو ءمورلا مهفعضتساف هركاسعىف نوعاطلا عقوو 4 اهرصحو ةموو ىلأ

 (وي) 0) خلا دهعلا اذه ىلا اهب مهناو , ريمح نم اموق نيصلا دالب ىف كرت

 هل نيبح ذا © ةحصلا :نم لاوقالا هفه لح ةلهو لوأل كردب ءىراقلاو
 نيصلا نأكو 2« ناجلا نم ثداوحلا هذه لاطبأ نأك ٠ تالوقعملا نع اههدعب

 . اعاقد نوعيطتس ال تارشح اهلهأ نأكو « نميلا نم تاعاس ىلع دنهلاو

 4 ةمور راصخو « ةينيطنطسقلا ىلع اهوعضو ىتلا ةواتالاب كيهاتو

 حوتفلا هذهب املعت ملو امهندمت نايا ىف ناتندملاو

 ارغ هنا اهنم « ةميظع الامعأو ةريثك تاوزغ نوبسستي اذه دعسأ ىلاو
 ثيدح ىق برعلا نم دوهت نم لوا هناو © ةبعكلا اسكو ( برش ) ةنيدملا

 امأ . فولألا نم هبرقل احيحص هلامجا ىلع نوكل دقو () هركذل لحم

 ١؟. مهضعب لاق © افعاضم ارمع شاع هنأ ىهف هرايخاآ نم بئارغلا ةمتن
 ةلئس أ(. نورخآ لاقو © ةئس

 هنأ اوركذ ىذلا ©« دعسأ عبت نب ناسح ىلا هتويسني ام كلذ ىلع سكو

 هيف ضوخلا نم ةدئاف ال امم هريغو ناسح نب عبق هلثمو . نيتمالا

 )١( عا ه5 نودلخ نبا 5

 لماك دعسأ مساي برعلا ىخرؤم ضعب هركذو , دمسأ برك بأ صوصتلا ىق همسا ()
 تبثت ملو « ةعبابتلا نم نسيلا لهأ نيب ةيدوهيلا رمشنو دوهت نم لوأ هنأ ىلا نوبهنيو « ميق
 ىذ ىمس دحاو هلال بوديمتب اوناك همايأ ىف نييريمحلا نأ ىلع تلد امناو .- كلذ صوصتلا
 ىفلاوهو 2 داليملا دعب 20٠ وأ 559 و ٠-54 ىتنس نيب اميف مكح دقو ءامسسلا هلا ىآ 2 تومس

 «متمهتو مدوط ومهب رعآ » و ةرابع « تانميو تومرضحو نادير وذو آيس كلم » بقل ىلا فاضا
 نماهي ناسح هتبا هفلخو - « ةماهت ىفو لابجلا ىق اهبارعأ١ » ىأ

 اهدعب امو ١55 نس ؟ ج , مالسالا لبق برعلا : ىلع داوج : رظنأ

 مالسألا لبق برعلا - ٠ " ج ه5 نودلخ نبا ()
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 نميلا ىف ىثبحلا رصعلا

 نميلاو شابحالا

 مايأ ىف « اهحتف الآ نميلا ىلع شايحالا ةدايس نم برعلا فرعي ال

 نيتمألا نيب ةقالع اوركذ املقو © داليملل سداسلا نرقلا لئاوأب ساون ىذ
 نودعي ءامدقلاو ء ادج ةميدق نيدلبلا نيب قئالعلا نأ عقاولاو ٠ كلذ لبق

 ءاملع نم امهريغو شدو تلاس بهذ ىتح « ادحاو ادلب ةشيحلاو نميلأ

 كلذ ىلا انرشأ دقو . )١( مهتبنم لصأو نييماسلا دهم ةشبحلا نأ خيراتلا

 ىئثبحلا نيناسللا هباشت نم كلذ ىلع اولدتسا « خيراتلا نمز لبق ةشبحلا
 امهدتع ةدحاو نوكت داكت ةباتكلا فرحاو «© ىريمحلاو

 نميلا نم اهؤابآ حزن © تبنملا ةيشبح ايس ةلود دعن اننا تبآر دقو

 . كلذ دعب نيدلبلا نيب ةلدابتم تاقالعلا تلظو © نورق ةدعب داليملا لبق

 ]جهرررر نع تملب ةلاحرلا هيلع رثع 4 هركذ ىقتأيسس رثا نم اآولدتسأ دقو

 بحاصو (؟) دالبملا لبق سداسلا نرقلا ىف بتك هنا « ةشبحلاب « احب » ىف

 ىتلا نوئنظلا ليبق نم كلذ لك  ةشبحلا ىلا نميلا ىرجاهم نم رثالا كلذ
 « راجحالا ىلع ةشوقنملا وأ بتكلا ىف ةنواملا ةيخيراتلا صوصنلاب ديأتت مل
 اهضقني وا اهدبؤي ام ىلع لبقتسملا ق نورثعي مهلعلو

 شابحالا نأ « مه ريغو نايريسلاو نائويلا بتك نم ديفتسن اننا ىلع

 ىلع « ةينارصنلا لئاوآ نم مهدالب ىف نوعمطيو نييريمحلاب نوقختس د اوذَحأ

 ذلموي شابحالاو © مهتملك قرفتو مهتلود باهذو نيبأبسلا عضعضت رث
 شابحالا نم ةعامج نأ نونئظللاو 8 « موسكا » مهتمص اعو مهتوطس نابآ ىف

 « داليملا لبق لوالا نرقلا ىف « ارهم دنع ةيبونجلا نميلا ءىطاوش اولتحأ
 مهيلع مهل نأك © نييريمحلا ىلع اهب نوبش ةصرف نوبقرتي دنجلا مهعمو
بلا كلت ةورث ىف اعمط كلذ اولعق مهلعل وأ ارأث

 راثثتسالل وأ « اهنداعمو دال

 ىلع لمح () ايشاجن نأ نأشلا اذه ىف ةحيحصلا مهرابخأ مدقأو
 شوقنم رثآ ىلع كلذ اوأرف (؛) داليملل ئناثلا نرقلا لئاوأ ىف نميلا ءىطاوش
 0 رخآ ايشاجن نأ ىرخا رداصم نم ذخؤيو . (عليز) سيلودا ىف
 ت لهسو ةماهت ضعبو نميلا ضعب حتفف © ثلاثلا نرقلا رخاوا ىف

 (لومعع قطط 13 5 آطعدمم, 1. 306 3)

 ٠ ةقلاه, ظالنطك. 15. 35 (4] "كلم ىأ ةيضيحلاب سوجن بيرعت شاجنلا بر



 اذذكل

 هوجرخاو هبدي ىف ام ىلع هوبلغو هيلع نويريمحلا نواعتف « امهنيب ةيراجتلا
 ملو © شايحالا داع ىتح ىرخأ ةنس نوسمخ ضمت ملو . مهدالب نم

 ل ا ا

 رثعو ه6 اهي 0 ًابيسمو ايبويثأو ناديرو محو موسكأ كلم 2

 ةشبحلا كلم هب ىمست نمزلا كلذ وحن ةيشبحلا ةفللاب رثا ىلع نوبعنملا
 لإ 0-0-5 نادبرو 0 1

 0 ا ا ا داب ع

 ريمح كلم داهدهلا براح ©« ىدتكسا ىلعلا » همسا كلم شابحالا كولم
 ٍبراح ( م 968 54. ةنس نم مكح ) ةديمع ىلعلا هفلخو ©« م 54. ةملم
 سويطتطسق مورلا رصيق بق ةدعاسسمب ؟؟ةوةنس نميلاحتف و « سيقلبو داهدهلا

 ل رص سرق يعيب فرحا تلخد هت تناكو ٠ هينارصتلا رخن قف ةنقو

 موسكأ ىف 556 ةنس اهيلع افقسأ هومسو © سوتئمورف همسأ ىمور نهاك

 ( ةئيذا ) سانازيع مهو « هدالوآ ةديمع ىلعلا دعب نميلاو ةشبحلا ىلوتو

 اهباحصأ يلا تداعف ةلئاملا هذه نم نميلا ىلوت نم رخآ وهو (؟) م 1

 برعلا اهف رع ىتلا ماه ةنس ةريخالا ةرملا شابحالا اهحتف ىتح نيبريمحلا

 اهوركذو

 ريخالا شابحالا حتف
 هبع برعلا هلوقي اه ١

 داهطضا ىلا هتوبسني برعلاف « حتفلا اذه ببس ىف ةاورلا فلتخا
 كولم دحأ دب ىلع نميلا تلخد دق ةبدوهيلأ تناكو < ىراصتلل دوهيلا

 دق مورلا ةلود تناكو « اهلك نميلا ىف ترشتناف اهيف سانلا بغرو « ريمح
 ىلع اهب نوئيعتسيو « اهديبأتو اهرشنب نومتهيب اوذخاو اهترصايق رصنت

 ىذلا سوتئمورف مهضعل لسرأف 4 مهتراجت ةرئاد عيصس وتو مهذوفن رشن

 ةريزج ىلا برستت تذخآ مث © اهيف ةيئارصتلا رشنف ةشيحلا ىلا هانركذ

 خل هلا عر ول و و ور برعلا

 0تامقم» 06م. 540-543 ()  ةكطتلع, 11. 358 تتسسمع 23 )١(
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 مهنم كلم ىلا داليملل سداسلا نرقلا لئاوا ىف ريمح ةموكح تضفقأو
 بصعتلا ديدش ناك سوئنايمد هتومس مورلاو © شساون وذ همسأ

 مهل ددخف مهب رفظ هنا مث 2« مهرصحف نارجن لهأ ازغف « ةيدوهيلل
 قرحو « راتلا ىف مهقرحف اوعنتماف ةيدوهيلا مهيلع ضرعو « ديداخالا
 همسا لجر هنم تلفاو . نميلا ىلا فرصنا مث « مهتعيب مدهو ليجدالا
 رصيق ىلا ىفمو « لمرلا ىف مهزجعأ ىتح هضكر سرف ىلع نابلعتث سود
 رصيقلا رذتعاف « اهلهأو نارجنب ساون وذ عنص امب هربخيو هثيغتسي مورلا

 .نميلا حمتمو هترصن ىلع هضرحب ةشيحلا كلم ىلا بتكدهنكلو « ةقشلا دعبي

 جرخي نأ طايرا ىمسملا هداوق دحأ رمأ ىثاجنلا ىلأ رصيقلا باتكل صو املف
 هدنج ىلع دوقو © ةشيحلا نم افلا نيعبس ىف طايرا جرخف «© هرصنيف هعم

 ةهربأ هعم ناكو « ةليفلا نم ددع هشيج قو لبقاو < مهئاسؤر نم اداوق
 نميلا تلخد اذا » : طايرا ىلا ةشيحلا كلم دهع ىف ناكو . حابصلا نيا

 جرخف 4# « اهئاسن ثلثي ىلا ثعياو اهدالب ثلث برخاو اهلاجر ثلث لتفاف

 « نميلا درو ىتح مهب ربعو ءرحبلا ىف نقسلا ىف مهلمحف دونحلا ىف طايرأ

 ماق اوقحالت املق .اريثك ادتح نميلا لهأ ىأرف « ةشيحلا تامدقم مدق دقو

 اوعجرت نل مكنا متملع دق ©« ةششبحلا رشعماب» : لاقف ابيطخ هدنجىف طايرا

 متكلس ناو « متق رغ هومتلخد نا : مك.دبأ نيب رحبلا اذه ..ادبأ مكدالب ىلا

 وأ اوتومت يتح ريصلا الأ مكل سيلو . اديبع برعلا مكذختاو «© متكله ربلا

 الاتق اولتتقاف مهيلا راس مث © اريثك اعمج ساون وذ عمجف « مكودع اولثقت

 <« ساون ىذ باحص 1 لتقو طايرا رفظف .ةشيحلل ةلودلا تناكف « ادددش

 هسرف ضكر « رسوب نأ ساونوذ فوخت املف . هجو لك ىف اومزهناو

 محقأ مث : © رسالا نم نسحا رحبلا ىف توملا » : لاقو رحبلا هب ضرعتس 1و

 مهيلا جرخ مث . هب دهعلا رخآ ناكو « هسرق هب ىضمف .رحبلا ةجل هسرف
 فوخت املف © نأدمه هلع تقرفتو « مهثوانف هموق ىف ىناذمهلا ندج وذ

 رحبلا هسرف محقأق © © سأون وذ عئصام الا رمالا ام » : لاق هسفن 1
 2 3 0 8 ىلع
 ىبسلا ثلث ثعبو اثلث لتقف <« نميلا طايرا لخدو .٠ هب دهعلا رخآ ناكف

 (“#) اهتوصح مدهو اهلهأ لتقو نميلا كلمو 6 اثلث برخو ةشبحل ةيحلا كلم ىلا

 ساون اذ نأ انه فيضن نأ ىقبو + نميلاب شايحالا ةقالع نع مالكلا قيس اميق تزجوآ (#

 8 د :طلاصصتتق د دينه د 12201872208 مساب ةينارصنلا صوصتلا ىف فرعي

 ةيضيحلا تاياورلا بعفتو + يماون وذ وه سونايعد هنا ( هريغد ) ىلع داوجأ ىريو ,قورسو
 توم دعب ةشيحلا هئللم هيمصت دقو * هولتقو شابحالا مرسأ لبءهسفن لتقي مل هنا ىلا ةينانويلاو

 « ايتارصن ايتمي ناكو ٠ نميلا ىلع امكاح :وذيوززرط قعازو عوشأ مفيسسلا همس؛ الجر ساونا ىد
 موسكأ كولمل امبات نسيلا مكحو

 كلذ مسأ نأ 701821168 110868115 ىموسقالا انحؤي مهنمو  ناثويلا ىخروم ضعب ركذو

 نييراسبتالا دنع فورملا ةهربأآ ومر ةالروتجر1 نه سويماربا لب , مقيمسلا نكي ل مث اصلا



 ل

 | قلنويلا هلوقي اها ؟

 ةوسستيف ناتويلا امأآو © حتفلا ٍبايسأ نع برعلا هيورب ام كلذ
 رقهقتب ©« مهلاوحا تعضعضت امل نييئميلا نا و5 5 000 : ىلا ةنويسنم تو 0 جتفلا ١ نا كلذو «© ىلام ىراجت ببس

 نورشني اوذخأ دق مورلا ناك ©« مهيديا نم ةراجتلا ديلاقم جورخو مهتلود
 نميلا دالب ىف رورملا مهراجتل رسيتو « ةينارصنلا ةطساوب قرشلا ىف مهذوفن
 مث ةشبحلا ىلا دنهلا ةراجت نولمحي « رمحالا رحبلاو مجعلا جيلخ نيب
 اولعجف «© مهعنم ىف مهل ةليح الو مهيلع كلذ قشب برعلاو © رصم ىلا
 مهرايست ىف مهنوقباضي

 مجعلا جيلخ ءىطاوشي مهنم دنج لزنف «© برعلا ةريزحقيرطنع مهرجاتم
 سرفلا اودرب نأ ريمحىنب ىلا نيتسوجرصيقلا لسرأف © برعلا ةريزجنم
 ىف مورلا راجت ديب اوذخأب نأ شابحالاىلا ىرخالا ةهجلا نم ثعبو « مهنع
 «© قافولا دهع لطي ملو )١( ىلوت امل ناينتتسوجلعف كلذكو .ليبسلا كلذ
 لئاوآ ىف قفتاو » : سنافويث لاق  مورلا لفاوق ةضراعم ىلا برعلا داعف
 نميلا مهزايتجا ءانثآىف « مورلا راجتىلع اودعت نيبريمحلا نأ سداسلانرقلا
 قشف © ةراجتلا ةكرح تفقوتف « مهنم ةعامج اولتقو © ةيدنهلا مهتراجتب
 . ةيار تحت رمحالا رحبلا اوعطقو «قيرطلا حتفل اودنجتف شابحالا ىلع كلذ

 ( ساون ىذ ) سونايمد مهكلم اولتقف نيبريمحلا !ويراحو © داده مهكلم
 لهأ رصتنب نأ طرشىلعزاينتسج ةينيطنطسقلا رصيق عم ةدهاعمللا اوددجو

 2 مهملعت و مهدمعت اسيسق نوبلطي ادقو ةيردتكسالاىلا اولسرأو 4 موكا

 ير موسكا ىلع اققسأ دثدعب راض انحوي همسا القاع ايقت الجر مهيلا لسرأف

 داعف © مهدالب ىلا اويحستا نيب رممحلا نم شابحالا صتقا نأ دعبو

 داعأت . عاطقنالا ىلا ةراجتلا تداعو هيلع اوناك ام ىلا نويريمحلا
 ةريبك. ةلمحب احتف نميلا دالب حتفو « ةركلا ةشبحلا كلم (وي) سابسيلا

 ىلع اكلم هقي مل ةشيحلا كلم نأ لئاق نمف 2 ةهربأ رمآ ىف ةفلعخم ءارالاو + نيملسملا

 ٠ رمالا ىلوتو هلتقو ةهربأ هيلع راثق « ةريسلا ءاساف « محص ابأ طايرآ » ماقأ امناو . سيلا

 ةيز-ج هل ىدؤي نأ ىلع ةعربأ ماقأ ةشبحلا كلم نأو ٠ حيحصلا وه سكسلا نأ لئاق نمو

 بلغتلا نم ةهربآ نكستو ٠ ظطابرأ ةدايقب اشيِج ةشيحلا كلم هيلإ لسراق اهمطق مث , ةيونس

 نع اهيبصحن ةأرما جوزتو اهيف ماقأت , اهمكح ىلع هرقأف ةشبحلا كله ىضرتساو طابر٠ ىلع

 , هسايسي ىمست اتنبو قورسم ىمسي انبا هل تدلوق ندح ىذ ء نري ىذ نب ةره ىبأ اهجوز

 قورسم ىتاثلا هنبا مث موسكي ريكالا هتبا شرعلا ىلع هفلخو

 ةطقتمعب 11. 352 6 ةطقتموع 181. 3535 (60

 ظاوو-طوودص أ 11186ةطقرع نأ 1521168( طعوممو وه انه هيلا راقلا سايسلا و
 مسالا كلذ نأ ىلا ىلع داوج بعتيو ٠ ةشيحلا ىلع امكاح ةعربأ نيع ىذلا ةشبحلا كنم

 قلطي ىذلا ومع ريخالا مسالا اذه نال , انيأر ىف ديعب كلذو ىثيحلا 8458811-218 مسال في رحت

 مسا لصأ نأ رايتعا ىلع ىلع داوج ريسفت زاج امبرو «٠ حايصلا ةهربأ ىمسيف ةهر:5 ىلع

 اهدعب امو 110 نص "9 ج , ردصملا سمت ٠ ىلاع داوج : رظنأ
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 نم ايحيسم اريمأ اهيلع ىلوو مهدالب ىلع مهبلغو « نيبريمحلا اهب براح
 ىلع اهلهأ لمحي نأ هيلا رعوأو ) عفيمسلا ) سويفاميسا همسا هلارمآ

 همسأ فقسأب ناعتساو © ةسايسلا ىلع نيدلاب !داجنتسا ؛« ةينارصنلا

 اذه ى هدهج لذبب نأ ىلع اريبك املاعو اهوفم ابيطخ ناك سوتنجيرج
 هةمسأ ىدويب ربخو فقعسالا اذه نيب هيف عمج اسلحم دععو .ليبسلا

 اباتك كلذ دعب فقسالا بتكو اشقانتف © نيدلا ىف ةشقانملاب امهرمأو نابره

 لك اهب ىمع لادجلا ءاتثأ ىف تثدح ةبوجعأ ركذو ©« هسفنل زوفلا هيف بسن

 مهنآل © ريمح ىلع سويقاميسا مكح لطب ملو . اورصئتو أومحفأف مهراصبأ
 ىلا دنحلا مضناف « مهعاضخال ادنح سباسيلا لسرأف هوعلخو هيلع ا!وراث

 )0( مهئيبو هئيب حلصلا دقعب عنق مهلالذا نم كلملا سن املف هاصعلا

 عقاولا ىلا برقا اهلعلو « حتفلا كلذ بابسأ نع ناثويلا لاوقأ ىه كل

 نورصاعملا نأشلا باحصأ اهبتك رداصم نع هذوخأم !اهنآل

 كلذ دعب نوقرشتسملا اهأرق ةيريمحلاب شوقن هيلع ©« بارغلا نصح وأ
 ىف راكذتلا اذه اوشقن ... هدالوأو ىوشا عفيمس نأ » : اهاوحف اوعاذأق

 ىف مهبوردو مهاياوزو مهراوسأ اوممر امل ( بارغ نصح ) تجيوم نصح
 اوحتفو « اهلهأ اوبلغو ةشبحلا اوحتف نأ دعب هيف اوئصحتو « لابحلا

 داوق هدالوأو عقيمسلاب دارملا ناك !ذاف . (5) « 514. ةنس نيتحح رهش ىف

 عقيمسلا نآل © نانويلا هركذ ام ىلا برقأ كلذ نوكيف شايحالا ةلمح

 هركذ مدقتملا سويفاميسا ظفل هبشب
 «ةهربا» برعلا هركذ امكىشبحلا دئاقلا مسأ نميلا راثآ ىلع اوآرق مهنكل

 2 مهءامسأ نوبتكت ةنعارفقلا ناك امك « ىريمحلا طخلاب شوطرخ ىف ابوتكم

 هلسرأ ىذلا كلملا « ناميبز سيمحارا مساب شوطرخ ةهربآ مسا بناجبو

 نأ ىغبني نيتياورلا نيب قيفوتللو
 نيمسا هكلمو ةهربأ نم لكل ربتعن
 اسابتلاكلانهلعلوأ 6 امقلو امسا وأ

 لصف دقو . نيكلم وأ نيدئاق نيب

 © مهيلا راشملا تابحالا درمت برعلا

 ا تع / صضعب نأ أولاق .ءامسالاىف لبديت عم

 ناميبز سيمحاراو ةهربا شوطرخ مهضعب زييمتهيلع أومقنطابرأ داوق

 0 لا ا يي 2-3-2

 رمصأ, 249 9 دانهجمم 11. 354 )١(
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 ىلوتو < هويراحو 6 ةهربا » مهدحأ ةدايقب اوعمتجاف « مئائغلا وأ ءاطعلاب
 كلذ ىف لظو « هناكم دنجلا ةدايق ريمح ىلوتو « هبيلغو هتزرابم ةهربا
 ةهرباآ نب قورسم هوخأ مث « موسك» هئبا هفلخو © ةنس نيرشع بصنملا

 ةهربأ ىئيف <« ريمح ىف ةيتارصنلا رشن ىلع مهمكح ءانثأ ىف شابحالا لمعو 1

 ىف ةسينكلا مسا فيرحت «  سيلقلا » اهامس ةريبك ةسينك ءاعنص ىف
 جاجرلاو ةضفلاو بهذلاب اهشقنف « اهناقتاو اهنييزت ىف غلابو  ةينانويلآ
 هل اييشُح اهيف لعجو © رهاوجلا فوئنصو غابصالا ناولأو ءاسفيسفلاو

 ةبقلا جراخ ىلع لمجو « غابصالا عاونأب اهتولو ©« سانلا سوؤرك سوّؤر
 ناولا عم اهماخر الألتيف سنربلا فشك ديعلا موي ناك اذاف « اسنرب
 اذه تينئب » : دلسملاب اهباب ىلع بتكو . رصبلا عملت داكت ىتح غابصالا

 )١( « كدبع انأو « كمسا هيف ركذيل كلام نم كل

 سرغلا ةزوح ىف نميلا لوخد

 عاوذالا نم لحجر ريمح ءارمأ ىف ناكو ©« شابحالا ةطلس نويريمحلا لمو

 © هدرق هرصنتساف مورلا رصيق رصنتس نأ هيلع اوراشآو « ىبنجحالا كلذ

 رهق © زرهو همسأ لجر ةدايق تحت دنجب هرصنف ىرسك ىلا ىضمف

 دق ىلا » : لوقي ىرسك ىلا بتكو مهناكم لتحاو مهجرخاو ةشبحلا
 . « مهكولم اهيف نوكت ىتلا ةميدقلا برعلا ضرأ ىهو « نميلا كلملل تكلم

 ٠ ةبيط ةحئار اهل دولح ىهو 4« دابزو دوعو لامو ربثعو رهوجب هيلا ثعبو
 فلخف « هيلأ وه مدشو نزي ىذ نب فيس كلمب نأ هرمأب ىرسك هيلا بتكف

 لمجف « ةشبحلا ىلع ادع اهكلمو نميلاب فيس الخ املق . نميلا ىلع افيس
 لهأ اهنم اباقب الا « اهانقأ ىتح نهنوطب ىف امع اهءاسن رقبيو اهلاحر لتقي

 كلتو اموي بكرو «© ريثك ريغ كلذ ىلع ثكمق . الوخ مهذختاف ةلقو ةلذ

 اطسو ناك اذأ ىتح « هيدب نيب اهب نوعس مهبارح مهعمو هعم ةشبحل 0

 ىتح كلم نييريمحلا ىلع مَقِب ملو . (9 هولتق ىتح هونعطف هيلع اولام مهنم

 لوق ىلع شابحالا مكح ةدمو . نيملسملا ةزوح ىف اولخدو « مالسالا ناك

 ؛ موكيل 11 و « ةهربال ؟8 و « طايرال ةنس .١ اهنم : ةنس /6 برعلا

 « عءاعتص » شابحالا اهحتف فتم نميلا ةمصاع تراصو : قورسل ١؟ و

 ءىنهي ةديصق تلصلا ىبأ نب ةيمآ مظن دقو « نادمغ رصق ىف سلجب كلملاو

 : اهعلطم ىف لاق  هبلغت موي نزي ىذ نب فيس اهب

 الاوحأ ءادعألل ميش رحبلا ىف نزي ىذ نباك الا راثلا بلطب ال

 )١( توقاي ١9١ نص ال6 ىناغالا ىر 4 شا 1١5



 ىنضضغمصأل) جملا لود

 : ءاونالاو لابقألا

 مهترصاع دقو . ريمحو « أبسو «© نيعم نم : ىربكلا نميلا لود كلت
 نوف رعبو دفاحملا وأ روصقلا باحضصأ اهواسّؤزو « تاراما وأ « ىرفص لود
 ماكح مهو  نيحلس وذو نادمغ وذ مهلوق نم « وذ » عمج ب ءاوذالاب

 ةفرعم نع نحنو 4 ىرغصلا تارامالا كلت خيرات ةفرعم نع انزجع اذا ورغ
 ىف ةتتشم مهضعب ءامسأ ىلع انفقو اننكلو . نوزجاع ىربكلا لودلا خيرات
 اهيف عاوذالاو 04 ةيريمحلا ةديصقلا َق اعومجم اهضعب انارو 6 بتكلا

 اوضهان ءايوقأ اوناك ءاوذا ةينامث مهو « ةنماثملا كولملا اهامس ةقبط : ناتقبط
 5 نولقتسم ءاوذا ةيناثلا ةقبطلاو ٠ رهظن ام ىلع مهتلود مايأ َق ريمح

 : ةيقآلا تايبالا ىف رعاشلا مهنمض ةنماثملا ءاوذالاو
 حامج دعب رهدلا فرصل اولذ مهكلمو كولملا ”ةنماثملا نبأ
 حاورص وذو 4 ندج وذو «رجش وذ مث ©« ليلخ وذو « نابلعت وذ
 حام نالكتع اذ احم دعلو نفرح وذ وأ ©“ دعب راقغم وذ وأ

 : مهيق هلوقك اذهو 04 مظانلا دح دئارم وذ مه ربكأف ءاوذالا رئاس امآأو

 ىذ نب ليقلا اندج «دئارموذ وأ

 وذو «رفس وذ « نيف وذ مهونبو
 هثائبا نم نايبر وذ ليقلاو :

 محرري وذوأ 6 نيحمرلاوذ نبأ مأ

 وذو © نزب وذو «رهب وذ نبأ مأ
 حبصأ وذ وأ 34 ناقيق وذ نبأ مآ

 هةعدص حيصأ نيبعشلا وذ نبأ مأ

 همارم نود ليح لأوح وذ وأ
 شئاف وذ وأ «© .نادمغوذ نبأ مأ
 بصح و مالكلاوذو «سانكلاوذ وأ

 عرقا وذ وأ 6م ناتفا وذ نيآ مآ

 هناخ جنارذ وذو © ربعلا وذ وأ

 ما بحر ءاوذالا وبأ ؛رجش

 0 وذو 4 حون وذو 34 شون

 حابصالاو ءاسمالاب ب مل

 جاومب» حيت اق“ جامل وذ وا
 حالقب زغيب مل نيعر وذ وأ
 ىحاضأ تابئانلل مهو اوحضأ

 حافك لك :ربزه حانجلا وذ وأ

 حالذلاك رسيلا ديعب رهد



 رمبا وذ مآ © نيئيب وذ نبآ م

 وذو «ركه وذو © باث وذ نيآ م١
 لأ ندوشوذوأ «ناميغع وذ نبأ مأ

 روام وذ وأ 6م نارهش وذ نبأ ما

 هنيا لامشو © دهف وذ نبأ مأ

 . اعم عبت وذو 2« طحش وذ نبآ مأ

 نذام وذ وأ 4 ناسوأ وذ نبأ مأ
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 خاربث .لآو © ليحاربث ونبو
 حارسملا وذو ء رضا وذو «. رم
 حالم ءاستلا ىق ضيبب ىهال
 حادق الب مهرايد تحضأ
 ماتمب مهرهد مهاقع دملق

 مالم ريخآ وهل حالم وذ و١

 دفحملاك ةريغص ةكلمم ىلع نورصتقي نيذلا كولملا راغص مهف لايقالا امأ

 ١ 2: هلوقيب مهضعب ىرمحلا ركذ دقو تومرضحل

 حابص لآو ابشالا ىذ دامحا ىنن نم تومرضح نم لهايغو

 حانمب ىلوالاو بيش ىنبو ةرمه انباو ندح نم رزرعلاو

 )١( حاترم. ىدنلاب نشه لك نم ومهتم دهف لآو نيزهلا ىئبو

 ةلود مهل نكت مل نمم 4 ددوسلاو فرشلا لهأو نميلا تاتويب كيهاث

 6 أيس وأ ريمح كولم ةدايمسس نوف رتعي لايقالاو ءاوذالاو مه اوناك مهنكلو

 ىف نيملسملا كولم نأش ناك امك « ةيلخادلا هنووشب مهنم لك لالقتسا عم

 لودلا ةدايس نابا ىف ىتح ءاوذالا نم نميلا لخت ملف (9 ىربكلا لودلا ىف
 لظ 34 شابحالا هزوح َق نميلا تلخدو ريهجح ةلود تبهذ املو 4 ىربكلا

 ىلا © ذوفنو ةورث مهلو مهسفنا نوؤشب نوف رصتي لايقالا وأ ءاوذالا كئلوا

 (9 نرقلا ضعبو نرغب مالسالا دعب ام

 نوينابتقلاو نويابجلا

 امهركذ امناو برعلا امهقرعب مل © نميلا ممأ نم ناتيراجت ناتمآ امه

 لاق « نيبايسلاو نيينيعملا نع مهمالك ضرع ىف داليملا برات ىلاوح نانويلا
 تناكو ٠ ةيتومرضحلاو ةيأبجلا ةلغ ةقيقحلا ىف وه ىنيعملا ملا نا » : سوينيلب
 + ؟ مهدحو نينابج 1 ١ مومعلا ىلعب اي كلذ لديف © «مهدحو نيبأبجلا ىدبأ ىلع ةراجتلل لمحت مومعلا ايطالا

 « نيينيعملا نم ةفئاط ةيابحلا نأ رزالح ىريو .نييتيعملانيبو مهنيب ةقالعىلع
 لدت نئارقب «© نيينيعملا مسا بئاجب أرارم دتسملا فرحلاب مهمسا فجوهنال

 1 ةريش امناو ؛ ةلود نوبابحلا م ةراحتلا ىف مهكا تش
 وا *مسع مه 5 ود نوبابح نكي ملو . ةراجتلا ىف مهكا رتشا ىلع

 مسالا نا رلوم نظيو . ةليبقلا ريمأك ميعز اهل « ةراجتلا لقتب لغتتعت ةفئاط

 « مهنم كلم مهيلعو ©« ةرم مهركذ ءاجو © بايطالا عمج ىآ ابج نم قتشم
 مهتضرفو + مهيدي ىلع لقنت ايقيرفا ةراجت تناكو . مهدعاس دنشا دقو

 ؟ ج 265 نودلخ نبا 6) 0 149 ةزم كر ة2كعصم» كمر ةكمهأ مط
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 : ىنادمهلل برعلا ةريزج ةفص ىفو ٠ « ليقع » مهعئاضب اهب نونزتخي ىتلا
 )١( «رفصالا ريمح لآ ةمامئ ىنب نم ىدنركلا لآ ىهو «رخافملا ةنيدم أبج »

 . نيينيعملا ىلا ةبابجلا ةبسسن لثم نيبأبسلا ىلا مهتبسنف ةيباتقلا امأ

 نهربو . رزالجو رلوم هفلاخو © برعلا دنع ةعاضق ىنب رجنربس مهنظو

 ىف نوميقي اوئاكو . مهدودس نم هركذ ىتآلا باتق دس لعلو 6« ناباتق »

 « اهنم مهوجرخأو ةيابجلا مهءاج مث « داليملا لبق ىناثلا نرقلا وحن ليقع
 نم ناكو . اهنم مهوحرخآو اهيلأ ةيأبيجلا مهقحلف © ءانمت ىف اوماقأف

 نأ رلوم نظيو © رمثملا ىأ بج رهوب ليلا رحص همسا ريمأ مهتارما
 ةزوح ىف اولخدو +« رمح دالب رافظ نم اوحرخ « ةبأيسلا نم نطب ةيباتقلأ

 (دم) (5) ةنايجلا #0 4 برأم ىلا اوحرن مث 4 نييأبسلا

 2 دس نويرقلا - *

 ىنغأ مهنا لاق طوع نييه رح اهامس ةيبرع ةمأآ نوبارتسا ركذو

 « فرتلاو ءاخرلا بابسأ لكب نوعتمتيو ةرخافلا شايرلا نونتقي ©« برعلا
 ناردج نوئزيو «© ةنيمثلأ شرفلأو ةضفلاو بهذلا ةينآ نم نورثكو

 نأ اضيأ لاقو (؟ ةميركلا ةراجحلاو ةضفلاو بهذلاو جاعلاب مهلزاتم
 ٠" وحن دعت حلملا ةريثك ةعقب ق ةعقاو 4 اهرجح دأ نوييو ارج مهتني دم

 بيسو 4 ضرالا لهأ ىنغأ مهنأ سديس رثاغأ لاقو 2 رحبلا نع ةداتس

 ىلا لفاوقلا ىلع اهنولمحيق © دنهلاو برعلا دالب لالغب مهراجتا مهاتغ

 طيحملا ىف ريست ةمخض نفس مهلو « ارح ةضرفب لباب ىلا ارحب وأ « برفلا

 ىق اهب نودعصي دقو . لباب ىلا اهب نولصي رهثالا ىف ييست بكارمو ىدنهلا

 ق رشتنتو ةيبرعلاو ةبدنهلا عئاضبلا لقثت اهنئمو « سيبواأ ةنيدم ىلا ةلحد

 لباي نم اهلصأ ةمألا هذه ناو 4 اهرواح امو ايثيم : راو ىدام دالب

 مه ىنادبهلا ع١

 ةممطمم 111, 382 5 21111 دعا 11. 71-78 0

 درو هلقق « مهيسسأ نين حصالا وه ائه ناك امبرو 2 نوينايجلا اضيأآ نومست نويابجلا (و)

 نت مهل تناك مهنا اضيأ اوركذو 3 نييئابجلا أ 2 عططوستامع ةيتيتاللا صوصنلا يق 8

 خلب اهدباعم ددع نا ليلدب ةريبك ةنيدم تناكو كتدصطه, ”طصتسقق, 1[وعأ» لتم 5 ري

 نيينابتقلا نم ابعش اوناك نيينابجلا وأ نييايجلا نأ بلانلاو « نيتسو ةسح

 هتناكو ٠ ةسيئميلا ةراجتلا نم ريمك بناج ىلع رطيسي ناك هقورعم بعضق نوينابتقلا امأ

 ةلوم لبق نابتق ةلوه تماق دقو , مويلا بيقنتلاو رفحلا لامعأ اهيف روهتو « عنق » مهتسصاع

 اهيف تحجمدناو تشالت مث ايس

 اهيليامو 95 ىص و + نييتايتقلا نع اهيلي امو 8 ص * ج « ردصملا سفن + ىلع داوج : رظنأ |

 نييابجلا نع
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 بهذ دقو . مسالا اذهب ةريشع الو ةلود الو ةمآأ برعلذ ركذي ملو
 « ارج » ناو © سراف جيلخ ىلع نيرحبلا ممأ نم اهنا ىلا نوق هضملا

 « ءاسحالاب ةيحانلا كلت ضرف نم ةضرف 6« ءاعرحلا » ىه « اهرج » وأ

 ب ةماميلا لها مه نييهرجلا نا ىرن ائثكلو . برعلا رعش ىف ركذ اهلو
 كلذ ديويو  ميدقلا ةماميلا مسا © « ةيرق » ىلا ةيسن نييرقلا فيرحت
 قو 3 مدقت امك نسسدجو مسط مانبأ ىق ميدقلا اهنارمعو ةماميلا ناكس مدق

 لباب نم مهلصأ قيلامعلاو 6 اعيلمع ناك مسسط كلم نأ برعلا بتك

 بتك ىف اضرع اهركذ ءاج © نميلا ماسقأ ضعب تلوت ىرخأ لود كانهو
 ةلودلاك « هتحصب قثن اًئيش اهرابخآ نم فرعن ال « برعلا وأ نانويلا
 برعلا اهدنرب ىتلا اهلعلو )١( 22عضماةةعنانويلا اهركذىتلا ةيتومرضحلا
 لاق . ةدئايلا ريغ ةبراعلا برعلا نم اهثودعبو 2« ©« تومرضح ةمآأ » مهلوقب

 ' + مهئامزأ برقل ةبراعلا برعلا ىف ةدودعمق تومرضح امأو » : نودلخ نبا

 لاقي هنا الأ . ةرخآتملا لايجالا ىف نوقاب مهنال ةدئابلا برعلا نم اوسيلو
 ةدنك ىف اوجردناو © ىلوالا مهروصع دعب نم بهذ دق مهروهمج نأ
 . « ملعأ هللاو © اودايو اوكله دق رايتعالا اذهب مهف ©« مهدادع نم اوراصو
 © صيحمت ىلا رقتفي اركذ مهكولم ركذو © مهرابخأ نم ءىشب ىتأ مث
 ةديصقلا ىف تومرضح لهايع ركذ تبار دقو (؟ اهيلا ةراشالاب انيفتكاف
 ةيرملا

 ىتأيسو « امهريغو مهرجو اروضح نع برعلا هركذ ام ىف كلذ وحن لقو
 برعلا نم ةثلاثلا ةقبطلا نع انمالك ءانثأ ىف مهرج ركذ

 85 111, 360 "6١ةنهططض» 2
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 ىارقلا نرعلا تمن

 ىتلا بايساألل « اندنع حجرت امك  ةيبرحم ىبارومح ةلود انددع اذأ
 « ندمتلا ىلا ممالا قبسأ نم برعلا ناك  ةلودلا هذه نع اتمالك ىف اهأتركذ
 6 عئارشلا آوئسو 4 ةموكحلا اومظنو 4 ندملا اوداشو 34 لولا ا١وأشناأ مهتآل

 ذنم ةأرملا نأش ةيقرتب ةيعامتجالا ةئيهلا اوقرو © لكايهلاو سرادملا اونبو

 مهنأ تبأر دقو . مهتيبرع ىف فالخ ال نيذلا نميلا برع ندمت ىلع انه
 رصمو ةيقيتيفو روشأ ىف مهيرصاعم لود نع لقت ال ةلودو ندمت لهأ اوناك
 سشيعلا َق آوطسيبتو 3 لكايهلاو روصعلا آوداشو ندملا اوئتياق 2 سرافو

 « نييرصملاو سرفلاو نييروشالا ندمتك ايبرح نكي مل مهندمت نكلو « مهلثم
 قرشلا نيب ةراجتلا ةطساو اوناكف . نييقينيفلا ندمتك ايراجت ناك لب
 مهلامعال اوعطقتاق © ندمتلا كلذ دهع ىف « بوتجلاو لامشلاو برغلاو

 لقتل راحبلا ىف نفسلاو « رافقلا ىف لفاوقلا بوكرو « بايطالاو روطعلا
 مهناوخا ناك امك «ملاعلا راجت مهدحو مه اوناكمهنم لايجأ تلاوتو . علسلا

 اليوط ارهد كلذىلع اونواعتو انيح اورصاعتدقو «ىرخألايجأىف نويقينيفلا

 هانجتنتسا امناو ءاليلق الا برعلا بتكىف ركذ هل دري مل ندمتلا !اذهناىلع

 « ندملا راثآ نع ءاملعلا هغشتكا امو « ميدقلا خبراتلا نع نانويلا هبتك امم

 ةرامعلا  ؟* « نيدعتلاو ةعارزلاو ةعانصلا  ؟ « ىعامتجالا ماظنلا ١

 ةياتكلاو ةغللا ال © نيدلا 5 « ةراضحلا  ه « ةراجتلا

 ىعامتجالا ماظنلا . ١

 ةثودلا

 ميسسممسمس |

ا ندمت ىف اهماظنو ةموكحلا لاوحأ نم ءىش انيلا لصي مل
 دق ام الا : نميل

 ق ندمتلا كلذ ىسسؤم نيينيعلا نأ رهاظلاو . لاوحالا نثارق نم دافتس

 ةكلمملا تناك دقق . اهندمت لاونم ىلع هوجسن وأ لياب نم هب اوتأ نميلا



 لو

 رصقلا بسنيو . دوبعم وأ لكيه دفحملا ىفو © مدقت امك دفحملا وأ رضقلا

 دقاحملا وأ روصقلا كلت باحصأ نم اشنو . دوبعملا كلذ ىلا وأ هبحاص ىنا

 ةينيمملاك ٠ ىربكلا لودلا اواشنأو مهوعضخاو مهناريج ىف اوعمط لاجر

 اهتطلس تدم اذاق <« ةيراجت اهلك لودلا هذه نأ ىلع . ةيريمحلاو ةيأابسلاو

 اردان الا « ىراجتلا رامعتساللف نميلا جراخ ىلا

 ىف هرصق نم جرخب ال © مكحلا قلطم وهو «© كلملا مهدنع ةموكحلا سار

 «دنجلا ميظنتب نونتعي اوناك املقو . اردان الا مهتابصق نم اهريغ وأ برم

 وأ © ةجاحلا دتع مهسفنتأ نع هب نوعفدي ام الا « حوتفلاو بورحلا ةلقل

 ىف مهمادختسال لاجرلا نوعمجي اوناك امناو « اهراقسأ ىف لقاوقلا ةيامحل |

 ةعموكحلا تناكو . اهميمرت وأ دودسلا ءاشنا ى وأ © روصقلا وأ ندملا ءانب

 « ةينارصنلا ليبق تومرضح الا « ةوخالا وأ ءانبالا ىلا لقتنت ةيثارو مهدتع

 وا نبالا ىلا بالا نم لقتني ال اهيف كلملا نا نويارعسا ركذ دقف
 « هلها دحا

 نم نأو < همكح ءانثآ ىف دلو فارشالا نم دولوم لوأ ىلا لقتنب وه امناو

 فارشالا ءاسن ءامسأب ةمئاق هيلا اوعفري نأ كلملا ةعيبب لافتحالا دنع مهتاداع

 ةعباسلا اوملعيل « اهعضو بقاريو اهمدخب نم نهنم لكل نيعيف © لماوحلا

 نمب كلملا رمأ امالغ ناك اذاق «© ةيراج وأ امالغ تعضو لهو عضولا ىلأ

 )١( مويلا دهعلا ةالو ىبري امك © كلملل هدادعاو هتيبرتب ىنتعي

 مايرو عيشي لثم « مهئامسأ بناجب اهنم ةلثمأ انركذ باقلا مهكولمل ناكو

 لثم « ةيأبسلا ةلودلا ىف رانو فونيو نييبو © ةينيعمللا ةلودلا ىف قيدصو

 باقلاو « ىلولاو قيدصلاو قورافلاك مهتلود ردص ىف نيملسملا ءافلخ باقلا

 مهريغو نومأم او ديشرلاو روصنم لاك نييسابعلا

 ءامساو مهءامساو كولملا روص اهيلع اوشقن ادوقن نوينميلا برض دقو

 ةيعامتجاوأ ةيسايسزومرب اهونيزو ءدنسملا فرحلاب اهيف تبرش ىتلاودلا

 ةروص وأ 4 ةحالفلاو ةعارزلا زمر روثلا ساو وأ رقصلاوأ ةموبلا ةروصك

 دنسملا ملقناب ةباتك زومرلا كلق بناجبو . مهدنع ىنيد زمر وهو لالهلإ

 (9) انيف ىف ىبدالا فحتملا ىف ةنسح ةعومجم دوقنلا هذه نمو ..شيطارخلاك

 اوناك نميلا كولم نا « انيلا تلصو ىتلا دوقنلا ىلع مهروص نم ذخؤبو

 مهسوؤر ىبناج ىلع وا مهتيفقأ ىلع اهنولسري لئادج مهروعش نورفغضب

 مل اننآل « مهبراوش الو مهاحل نولسري اونوكي مل مهنآ رهظيو © مهيدخ وأ

سسس
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 نميلا ىف اهوفشتكا ىتلأ روصلا نم اهريغ الو دوقنلا ىلع ةروص اهل دجن
 امم رثكأ ©« ليبقلا اذه نم نييبويثالا وأ نييرصملا نوهبشي مهف . نآلا ىتح
 نود ةيريمحلا وأ ةيابسلا ةلودلا اياقب نم راثآلا كلتو نييروشالا نوهبشي
 ةشبحلا نم نييأبسلا لصأ نأ انلوق دبؤي كلذو « ةينيعملا

 اميسالو « لايفالا وأ لويخلا اهرجت تايكرملا وأ سارقفالا نويكري اوناكو

 سنافويث ركذ دقو . ةيريمحلا ةلودلا دهع ىلع شايحالاب مهطالتخا دعب
 . نرقلا لئاوا ىف ةينيطتطسقلا رصيق نتسوج هلسرأ ىذلا دقولا ربخ
 هلا لاق © نيوتانلؤب ةمسا ققؤلا_ نيكوو + مح كله ىلا ةاليفلل سالاتملا
 ةسبلالا نم هيلع سيلو « لايفأ ةعبرأ اهرجي ةبكرم ىلع افقاو كلملا ىار
 هديب لمحبي هيعارذ ىف ةئيمث رواسأو « هيوقح لوح بهذلاب كوحم رزئم الا
 هلئارطاب نوئفتب ةحلسالا مهيلعو هتيشاح نم لاجر هلوحو <« نيحمرو اسرمت
 .هلبقو كلملا هلوانت « رصيقلا باتك هل مدقو ريفسلا لصو املق . هميخفتو

 لسري نأ باتكلا ىوحقو « اهلمح ىتلا ايادهلا لبقو هسفن ريقسلا لبق مث
 راجتل احوتفم ةراجتلا قيرط ظفحبو « هدالب دودح نع سرفلا عفدل هلاجر
 )١( كلذ لعاق هنا ريقسلا دعوق «© مدقت امك ةيردتكسالا

 ةمالا

 دنجلا )١( : فئاوط وأ تاقبط عبرأ نم ةفلّوم نميلا لود ىف ةمالا تناك

 دودجا ةقئاط لكلو .٠ راحتلا )2( 34 عانصلا فل 34 اهلالغتسأو ضرالا ةعارزل

 اهاوس ىلا اهنم دحأ لقتنب الو اهادعتت ال

 «© هباب ىف ايرغ برعلا كئلوأ دنع ةيكارتشالا نم ابرض نوبارتسا ركذو

 اهسيئر نأو « اهدارقأ نيب عاتملاو لاومالاب ةلئاع لك كارتشا دروأ نأ دعبف

 ةوخالا جوزتي .. مهدنع كرتشم جاوزلاو » : لاق « انس اهلاجر ربتآ

 صاخ. ليللاو . باِلاب هاصع كرت الوأ اهيلا مهنم لخد نمف «© ةدحاو ةأرما

 هتلئاع ريغ نم جوزت نمو .٠ مهتاهمأ نوتأب دقو ©« مهخيش وهو مه ريكأب

 لك اخآ ١١ اهل لامجلا ىق ةعراب ةنبا برعلا كولم دحأل ناك . توملاب بقوع

 ىلع اهتعئطصا ىتلا اصعلا اهئاكم ىه عضتق © ىضمو هاصع لمح اهدنع نم

 ةطقفسمع 11 345 )١(
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 دقفتي مهدحأ ءىجب دقو . اهدنع لازي ال هنا ةوخالا رئاس مهوتيف « اهلاثم
 هاصع لثم اصعب ىلوالا اصعلا لدبتف « عجري هيناجب اصعلا ىري املو بابلا

 ىلا اهاكشف ءوسلا اهيقف نظف © ايئثاغ دحأ هتوخا نم سيلو ©« اصع هتخأ
 اهركذت ملو © نوبارتسا ةياكح هذه .٠ « اهآرب اهرذع ىلع علطا املو « اهيبأ

 ْ ةحصلا نم اهيف ام رادعم ملعن الو اهتبارغل الأ

 نيدعتلاو ةعارزلاو ةعانصلا . ؟

 ةعانصلا ل

 فائنصآض عد ريضحت اهتعاتص امئاو © ايعانص ادلب برعلا ةريزج تسيل

 اهنع اروهشم كلذ ناكو « اهريغو ©« بويطلاو « نابللاو «روخيلاك : ةراجتلا

 برعلا دالبو » : ستودوريه لاق © دحأ هيف اهكراشبال ةميدقلا ممألا نيب

 برعلاو + نداللاو ©« ىتيصرادلاو « ةفرقلاو «رملاو «روخبلا اهدحو اهيف

 نوق رحب روخيلا ءانتجالو . رملا الا « ليزح بعتب ءايشالا هذه لك نونجي
 ىلا نويقيئيفلا هب ىتأيب ©« ةعيم ىمسي افمص هدلوت ىتلا راجشالا تحت

 ىوأت ىتلا ةرايطلا تايحلا نم عونل اريفنت غمصلا اذه نوقرحيف « ةقراغالا
 نوبهذي نيحف ةقرقلا امأ .ةميملا ناخدب الأ اهنم بهذت الو راجشالا كلت ىلا

 ةفرقلاو « زعاملاو ناريثلا .دولجب قدحلا الا مههوجوو مهنادبأ نوطغب اهينجل

 احايص حيصت شيقفافخلاك تاناويح اهلوح حرست هايملا ةليلق ةريحب ىف تينت
 نونجي امئير دولجلا هذهب اهاذا برعلا ىقتيف «© ىذالا ةديدش ىهو الئاه

 برعلاو « ىلوالا نم بجعأ ةقيرطب ىنجيف ىنيص رادلا امأو . ةقرقلا

 ىتلا دالبلا ىف تبني هنأ ضعبلا معزيو . هب ىتوي نبأ نم نوف رعبال مهسفنأ
 اهشاشعأ اهب ىتبتل ىنيص رادلا ناديع لمحت ارويطناو « سوخاب اهب ىبرت

 « اهيلا لوصولا ناسنالا عيطتسال ناملانع ةديعب ةرعو لابجىف « نيطلا عم
 رقبلا موحلنم عطقب ناديعلا هذه ىلعلوصحلا ىف نولاتحي مهنا لاقي برعلاف

 « هحخارق ىلا اهلمحبو ريطلاىتأيف « شعلانمناكم برقأىف اهتوعضد «ريمجلاوأ

 .اهي نورجتيو هناديعبرعلا لوانتيف «طقسيف هلقثت شعلاىف اهعضب املاحو

 سويتلا ىحل ىف هنودجي مهنال « هذه نم بجعأ هينج ةقيرطف نداللا امأ

 « ةريثكبويطبيكرت ىف هنولخديف «بشخلاىلع دلوتب ىذلا نفعلاك زانعالاو

 امثيح ةحئارلا ةيكز برعلا دالبو . اصوصخ نذاللاب نوييطتن' برعلاو
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 )١( «عارذ هليذضرعرخآلا عونلاو « حرقتو منغلا ءارو تبحسنا هتلسرا اذا

 1 ةعارزلا - ؟

 برعلا دالب بوجي نمو « ةعارزلا اضيأ ةيعانصلا لامعالا ليبق نمو

 « ةميدقلا لودلا نم اهريغو ريمحو ابسو نيعم نئادم تناك ثيح ىتأب ىتح

 كلت ةورث نع هعمسس اه برفتسيف ؛ ءادرح الابجو ةقرحم الامور الآ ىريال

 دهع ىلع تناك ةقرحملا ةيدابلا كلت نأ ةقيقحلاو . اهناطلس ةعسو ممألا

 نيحابرلاو راجشالا نم سارغالا اهيقف © اضايغو نيتاسب ندمتلا كلذ

 دالب ىف ىرلا ةقشم عم « :نسح ىقو ىف ةعارزلا تناكو . راهزالاو ةطتحلاو

 لبقأ اذاق ٠ ءاتشلا ىف لويسلا نم ىقست ىه امتاو « تارف الو اهيف لين ال

 مهتمه ولعو ةرامعلا ىف مهتبغر نم غلبف © عرزلا ىسبيو هايملا تحش فيصلا

 عغترت ىنح © ةبدوالا ىف هايملا اهب نوزجحب «© لابجلاك ادودس اوأشنا مهنا

 امك « ةجاحلا بسح ذقاون نم اهيلأ ءاملا نوفرصي « تاعفترملا اهب اوقنسو

 ىهو ب تانازخلا ًاشنأ نم لوأ برعلاو . مايالا هذه تانازخب نولعتب

 ةرامعلا ىلع مالكلا ىف اهركذنسو © برام دس اهمظعأو . دودسلا

 اهتالوصحم نم ركذو « برعلا دالب بصخأ اهنا نوبارتسا ركذ ايس دالبو
 ليخنلا نع الضف « تايرطعلا رئاسو « مسلبلاو « لفنرقلاو © روخبلاو « رملا

 ةداهش هدهاش دقو  نميلاب رهض ىداو ىتادمهلا فصوو .. باغلاو

 وحن بانعالا نم امهيلعو ىداولا ىبناج ىقسي اميظع ارهن هيف ركذف  نيع
 ىسراقلاو ىريمحلا خوخلا نم هاضعلا فانصأ هيفو » : لاق « اعون نيرشع
 لوقي © اهلثم ضرالا ىف سيل ىتلا ىرثمكلاو سلبلاو نيتلاو ىسالخلاو

 زوللاو حافتناو قوقربلاو صاجالاو « ءابرغلا نم ءاعنص نم دفب نم كلذ
 « نامرلاو لج رفسلاو زوحلاو

 نيدعتلا ©

 نطب نم نداعملا جارختسا ىأ «© نيدعتلا اضيأ ةعانصلا ليبق نمو

 ناو « ءامدقلا دنع اهرهاوجو اهنداعمب برعلا دالب ترهتشا دقو . ضرالا
 قدصأا خيراتلا نكلو « نامزالا لوحتو لاوحالا بلقتل نآلا ابيرغ كلذ رهظ

 .ءاهحطس نع الضقف « اهفوج ىف ةورثلا نم برعلا ةريزج ىف ناك ام ىلع دهاش
 كلذ ناكو < ةميركلا ةراجحلاو ةضفلاو بهذلا محاتم نم ريثك اهيف ناك

 )١( ستودوربمم 2-530 5595
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 مهضعب اههيش دقو « دهعلا كلذ ىف اهيق نيحتافلا عمط بابسأ مهأ نم
 © نابدم دالب ىف محانملا هذه مدقأو . اهمحانم ةرثكل نامزلا اذه اينروقنكي

 ىف ةصاخ ايتك مهضعب فلل يتح « ميدقلا خيراتلا ىف ةعساو ةرهش اهلو
 اوفشتكاو : مجانملا هذه راثآ نم اريثك اوركذو « اهراثآو اهيهذو اهنداعم
 (دج) )١( اهلالطأ ريغ قبب مل ةلهآ تناك اندم

 ب نادلبلا مجعم ىف توقايو © برعلا ةريزج ةفص ىف ىنادمهلا ركذو
 ةماميلا ىف رخآلاضعبلاو نميلاىف اهضعب « بهذلا مجانم نم اريثك امهريغو
 مجنمو © بالكىنب رايد ىف بحن (مجنم ىأ) ندعم اهنم .نيرحبلاوأ ةماهن وأ
 ةعافق ندعمو «نميلأ فيلاخم ىف شيب ندعمو « اضيأ رايدلا كلت ىف تيلئح
 ةليوح مساب ةاروتلا ىف هركذ دراولا نالوخ بهذب كيهان « نميلا ىف

 ةماميلان داعم هامس الصف ىنادمهلا اهل صصخ نداعملانم ريثك ةماميلا ىفو

 بهذ ندعم وه  نسحالا وأ  نسحلا ندعم : ىهو «© ةعيبر راددو

 ندعمو « اضيأ ريزغ بهذ ندعم وهو ةيامغ ةيحانب ريفحلا ندعمو « ريزغ
 «ىلهاسلا ماصع نبا ةينث  ةينثلاندعمو « بيلقلا بضه راسب نع بيبمخلا

 ةجحملا ندعمو © قيقعلا ندعمو © سايت ندعمو ©« رفغصلاو ةضفلل مامش
 ىئب ندعمو «© هريجهلا ندعمو « ةشيب ندعمو «© ةيعيفأ نيبو قمعلا نيب

 ندعم هب دإرب اذك « ندعم » برعلا لوقو . (9 دجن نداعم هذهق ©« عمي

 امهريغ وأ ( ساحتثلا ىأ ) رقفصلا وأ ةضفلاب هوقرع اذأ الا < بهذلا

 (نداعملا) رهاوجلا مجانم ل بهذلا مجحانم نع الضف ب برعلا دالن قو

 ريغ ديدحلل نداعمو « هل ليثم ال ضارضرلا ىف ةضفلا ندعمك « ىرخالا

 . دوسأ قرع قوف ضيبأ قرع قوف رمحأ ههجو نوكي نأ وهو « اريثك

 بنح حج داو نآوعس نم ىب ةيناوعسلاو سنا لبحب هلدعمو 4 ناولأ نارقعيلاو

 نم ناشيعو ةراهشب هندعمو ء ضيبأ قرع هيف دوسأ صق وهو « ءاعنص

 . اهتم عضاوم ىف دجوي رولبلاو 6 نادمه قرش ىف شمجلاو . دشاح دلي
 . اهثم عضاوم ىف دحوب نيكاكسلا (ىدنبا) بصن هنم لمعت ىذلا ىتسملاو

 حاولالا هنم لمعي بزشلاو . ىترجلاو ىنالوخلاو ىرهضلاو ىناوعسلاو
 هاوس سيلو ,. كلذ ريغو نهادمو نيكاكس فصنو فويس مئاوقو ”حئافصو

 7: 00 رجدسامس دعو عق © 134 1
 (٠ نيرشعلا فرقلا لئاوأ ) هيق هباتك نوتريب فلأ ىذلا رصعلا ىف بيرغ هيبشتلا انه (وج)

 ايتزوفيلاك هبشت اهلعجي اه لورتبلا نم برعلا ةريزج ىف نأ كاذ ذا ملمي دحأ نب ملو
 ١65 ىنادمهلا (؟)

 مالسالا لبق برعلا ١
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 (#) ركذت نأ نم رهشا ىهو نيرحبلا

 ةرامعلا  ؟

 نميلا ندم

 لثم « هريخ الا قس ملو رثدنا اهرثكأ اندم اهريغو نميلاب برعلا تأشنا

 دقو , اهريغو ءاعنصو نونيبو هطعانو ةوبشو رافظو شقارتو نيعمو برأم

 ىو 6« دقاحلاو بوصعلاو نميلا ندم ق ذرامعل لصأو 5 اهضعب ركذ مدعت

 ةهبارخ دعب ايس وأ برام ةنيدم  ةئلاثلا ةطيرخلا

 ةنيدملا توتحا اميرو . مدقت امك ءاوذالا اهيف ميقي لكايهلا وأ عالقلاب هبشأ

 ىرطا دقو . ةنيزلا ةريثك ءائبلا ةمخق لكايهو روصق ةدع ىلع ةريبكلا
 (؟ ةبرصملا روصقلا اهلكشب هبشت اهنا لاقو روصقلا كلت فرخز نوبارتسا

 ةوبسش ىقو © الكيه 18 نميلاب ءانمتو ةيجان ىتنيدم ىف نأ سوينيلب ركذو

 () الكيه 5. تومرضح ةبصق

 ؟2105 ينادمهلا )١(
 ” ظ ) برصلا لاوحأ ةقرعم ىف برالا غولي ؛ .ىموؤلالا ىركش دومحم ديسلا : رظنأ (#)

 : +04 ص ١) جا( 05954 ةرهانلا
 المفعم 6م. 11 88 5 ةاموطمم, 111. 650 5
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 نأ انل حوليو . نميلأ نئادم رهشأ ىهو « « أبس » اضبأ ىمشستو : برأم

 وأ ريثكلا ءاملا ىأ ع « بار » و« ءاه» نم بكرم .٠ لصالا ىمارآ اهظفل

 ةريدتسم تناك اهنأ اهضاقنأ نم هيلع رثع امم فخؤبو . ريبكلا ليسلا

 ىقرش امهدحأ « ناباب هل روس اهب قدحب « رتم وليك وحن اهرطق ©« لكشلا

 نيبب رمعثي ءانب نم هنأ اهريسفت ةباتك ىبرغلا بابلا بناجبو « ىبرغ رخآلاو
 لهأ هيمسب لكيه راثآ اهطسو ىفو © )١( ابس بركم فوني ىلعهمس نبأ
 ناميلس لكيه نآلا ةيحانلا كلت

 - برأم ركذي ناحمطلا لاق دقو

 نايئبو روس نم هيلاوح امو هنصحأ نادك ام ابرام ىرت امأ

 ىف ىرجي ةنذا ىداو ىف ليسلا ناكو . عينملا اهروس ىلا ةراشا كلذبو

 نم ةمخضلا ةينبالا نم اهيف ناك ام ريغ . ضايغو نانج ىف اهنأك اهيق رش
 : ةمقلع لاق . بيشقلاو رحهلاو نيحلس روصقك « ماخرلا

 ارايد ماخرلاب ىنبي برأمب اهلك ضرالا هل تناد ىذلا انمو

 ىف ركذف © ةرجهلل عبارلا نرقلا ىف برأم ضاقنأ ىنادمهلا دهاش دقو

 وهو نيحلسم رصق ديرب هلعلو ©« شرعلل ةدمعأ ضاعنالا كلت نيب ليلكالا

 عمتجا ولو « ةمئاق لازت ال اهنا » : لاق . كاملا هيف ميقي ناك ىذلا رصقلا

 ىف هل اوبقن اهنم دومع لك نآل «© اوردقي مل اهنم ةدحاو اوعرصي نأ ىلع ليج

 : ةمقلع لاق « اهراثآو برام فصو ىف ءارعشلا ضافأ دقو . سيقلب رصق

 بيري ىذلا نامزلا بير ماقع دك نيحلس ررصقو

 سارع اهتيكان حسم قا ان اهارق ىف بيلامعثلا ىوعت

 : عبت لاقو

 رمحالا بهذلا اهفقس ىفو ماخرلاب تقطن دق برآمو

 : ةمقلع لاقو

 (5 رمعت مل نأك ةبواخ نيحلس البلل ءىش لكو نيرت اه وأ

 ةريخالا هذهو « ماعلصو راقظو شقاربو نيعم ةميدقلا نميلا ندم نمو

 تيفخخ ىتح لامرلا اهتطغو تتيرخ دقق نيعم امأ . نآلا ىلا ةيقاب لازت ال

 ةلود نع مالكلا ىف مدقت امك ىفيلاه اهفشكف 62 مهسقنأ نميلآ لهأ نع

 شكقارب ىفو اهيف ليق ام انركذو « نييئيعلا

 ةقانلل عع طسعع 11. 88-86 ( ةلكنل1 ع طجنعع 11 16 1١
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 شابحالا اهلزن « مالسالا لبق نميلا مصاوع ثدحأق ءاعئنص اما : ءاعنص

 ىنغت ءاوهلا ةبيط ةنيدملاو ٠ نادمغ اهرهشأ روصق ةدع اهيفو نميلا حتف دعب
 )١( : ىديزيلا دمحم وبأ لاق « اهدغرو اهسقط ءارطاو اهفصو قى ءارعشلا

 اههبشي نولنطوملا هنطوأ ادلب ىرأ ال ءاعنصل ايقس

 اههفرأو الشيع ضرأ دغرأ اهتحهيك الو اتيلو اضفخ

 /اههومم اههيومت نلسحأ ةهومم ةضق اهنأك
 اههوعم اهمار نمب ىبنقت أآددج اقلمس ءاعتص نود مك

 اههلوو ايهليفاطم ىضوف اعم ءابظلاو نيعلأ اهب ضرأآ

 اههمهمو اههيت هيللشم ةحزان ىهو فيك اهب فيك

 إ ةنئاو ةرممحا
 ذم تاح- قف 206

 سيقلب مرح  ةعيارلا ةطيرخلا

 هاياقب نم رهظيو . سيقلب رصق ريغ وهو 6« ©« سيقلب مرح » هل لاقي ميظع
 « مدق م .. هطيجمو ©« برغلا ىلا قرشلا نم هلوط ©« لكشلا ىجليلها هنا

 فقرحلاب ةيباتك شوقت روسلا ىلعو © ىبونجو ىلامش « ناباب هل روس هلوح
 * هريسفت اذه نئقن اهتم « ةدابعلل الكيه ناك ناكملا نأ اهئم لدتسس دنسملا

 ل وه , داعأ ليا برك نب جأ نم ( هلالا و ةقملل وأ ) هقلال طئاحلا اذه ءانب داعأ 1 هب ندا
 مساب ىنعملا اذه لثمي رخآ شقنو « « برأم ةنيدمو نيحلس رصق سيدقت

 اهداريال لحم ال هفه ريغ ةريثك شوقن هيلعو

 ةققللم» عدم 1,18 29 « ج 499 توقاي 0



 ل

 نميلا روصق ب"

 « مهراعشأىف اهنم تارشع برعلا ركذ © ادج ةريثكىهف نميلا روصق امأ

 ال ©« ةقيعحلا نع ديعب هنا ةلهو لوآل ءىراقلا مهوب افصو اهضعب اوفصور

 دنع هنكلو © برعلا لاوقأ ىف ةفلابملا داقتعا نم سانلا ناهذا ىلا قبس
 برعلا ىف سانلا اهدهعبال ةمظعو ةماخف ىلعلد نأو ةبارغ هيف ىربال لمأتلا

 © هسفنب اهدهاش لحجر ىلع اهرابخأ نم هلقتن ام ىف لوعتنسو .مالسالا لبق

 ةفص باتك » بحاص ىتادمهلا ىنعن « ةريثك نئارق نم هقدص تبث دقو

 دقاحم فصو ىف باتك عمجأ ريخآلا اذهو . «ليلكالا باتك»و «برعلا ةريزج

 ىنع هتم رغعص ءزج ىلع الأ ءاملعلا رثعب ملو © اهقئاقدو اهدئناسمو نميلا

 ىتح «© ةغلابم همالك ىف نويسحي سائلا ناكو ©« برام دس اهتلمج قر

 كلت ضاقنا ضعبو دسلا كلذ راثآ اودهاشو رزالجو ىفيلاهو ونرأ بهذ

 ىف هقدص اودعتعاف « اهنع هركذ ام ىف اقداص لجرلا اودحوف © روصقلا

 حرشيلا هيناب نا توقايو ىنادمهلا ركذ « ءاعنص ىف وه : نادمغ رصق
 لظو « داليملل لوالا نرقلا ىف هوانب ناك امهلوق حص اذاق . )١( بصح

 دق نوكيف © ةرجهلل لوالا نرقلا لئاوا ىف () نافع نب نامثع مايأ ىلا ايقأي
 لاقو 2 ليحلاك اميظع الت هاناعب ىنادمهلا دهاشو 3 ةنس 0 وحن شاع

 نيرثع ىأ © ضعب قوف اهضعب افرغ « افقس نسرشع ناك هنا هفصو ىف

أ ةرشع نيفقس لك نيب + اهالعاو ندمتملا ملاعلا ةيتبأ ربكا لثم ةقبلع
 .٠ عرذ

 « ةفافش ةدحاو ةماخرب اهفقس قبطأ ايلعلا هتف رغ غلب ال هيناب نا لاقو

 نم بارغلا فرعيف رئاطلا هب رميف ةقرفلا ىف هشارف ىلع ىقلتس ناكر
 ليثامت ةعبرأ ( هناكرأ ىأ ) هفورح ىلع تناكو . ماخرلا تخت وهو ةادحلا

 ناجراخ ةهردصو هسأرو رادلا ىف دسالا الحر 4 ةقوحم ساحن نم دوسأ

 حبرلا تبه اذاق .٠ ةربدم تاكرح هرخؤوم ىلا هيف نيب امو 4 رصقلا نم

 ىأ ) حبصي ناكو «© دسالا ريئزك ريثز اهل عمس دوسالا فاوجأ تلخدف

 ايلعلا سارنأ ةقرغ تناكو . بيحجع سأر نم ىرتف ليدانقلاب اهيف ( دقوب

 : ةلابق « باوبا ةعبرا ةفرغلل ناكو . اعارذ رشع ىنثا كللا سلجم

 نم لاثمت اهنم باب لك دئعو ©« بوئجلاو © لامشلاو «© رويدلاو « ابصلا

 ١ ج ؟١95 ىدوعسملا (5) ؟ ج 41١ توقايو 343116, اما 1 57
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 حرسشيلا لييقلا انأ ىناو
 : نادمغ رصق فصو ىف ليق اممو

 ةمامعب بصعم باحسلا نمو

 هرخص هلم  رطقلاب اكحالتم

 رصقي ال اهكهس افقس نيرشع
 رزؤمو قطنم مامغلا نمو
 رمرملاو هحورص نيب عزجلاو

 دفحم وهو © « طعان » ةرهشلاو ةمظعلا ىف نادمغ ىلدو : طعان رصق

 « ةرودم ءاضيب ةعنصم هنأ هفصو ىف ىنادمهلا لاق . روصق ةدع نم فلّوم

 ةكلمملا رصق طعان روصق نمضو . نادمهب نينث لبج سار ىف ةعطقنم
 ةجراخا بامكب بعكملا ةوعل ىذ رصق اهنمو « « قرعب » ىمسب ىذلا ريبكلا

 هنم برعم ىف تعرذو : لاق . راغصلا قردلا ةئيه ىلع « هتراجح بزاعم ىف

 , ارابك ارصق نيرشع ىلع ديزي ام رصقلا اذه ريغ اهبو ٠ اثلث الا عرذأ ةعبس

 © توحنملا رخصلاب (ىئيم) كحالم روس اهيلع ناكو ©« ةيشاحلا نكاما ىوس

 علتبيف رخصلا ىف فوجم ( جيرهص ) ءاملل فيرك هتحتو الا رصق اهيف امو

 ةدحاو لك لوط ةميظعلا تاناوطسالا هيفو ©« حطمسلا نم لزني ىذلا ءاملا

 اياقب اهيقو . نالجر الا اهنم ةدحاولا نضحب ال « اعارذ نب رشعو فين

 اهيلع ثقني ناك اهناو « اهسوؤر ىلا ىقارم تناك اهنا ليق © ديدح ريماس

 نايفس لبج نم رانلا رظنتف ( داجنتسالا ىأ ) ةخرصلا اودارآ اذا عمسشلا

 دح ىلع « ىنادمهلا لوقي اهيقو . اهريغو عدم سارو روضح لبج نمو

 (؟) : روصلاو ليئامتلا نم اهيلع هدهاش ام فصيو « نيعلا ىاوو ةريخلا

 ريمح مايأب لهج اذ ناك نمق

 ةيرمرم انقلا ولعت ادمع دجحب
 اهتيب ءاملا ذفني ال اهكحالم
 عئاصمو اهتحت نم فرك ىلع
 ةروصو اهيلع لاثمت لك ىرت

 افباق رظنت ضفنت ام بئاجب
 لدجأو باعع نم تاعفتسمو

 فتخمل نفهن دك ءابظ برسو
 ايكاوم ”داحلا" نيب ةدقع اذو

 اطعان ,تايلف ضرالا َ مهراثآو

 اطئالبو اهلوج ماخر ىسركو
 اطئارخ حارقلا لثم ةموهبمو
 اطباعو سبل حطسلا فوقسب اهل
 اطئالخ حافصلا 5 اشحوو اعايس

 اطسابو لايحلا ىف هيدي ىدحال

 اطساب نقلعت دق ءارض فضغو
 اطخاوم باكرلل داه ىماسو

 احالصأ هيف لخدأ نافهن ناهلع نأل « نادمغنم ادهع مدقا اطعان نأ رهظنو

 هذه لقت لهف  داليملا لبق ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف رمح كولم نم وهو

 363162, 5سههع, 80 75 3ك, اعجب 15-18 7
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 لودلا رخاغم نم اهريغو كيلعبو رصقالاو انيثآو رمدت ابانقب نع اريثك راثآلا
 .؟ ةميدقلا

 « نميلا روصق مدقأ نم ةدبر رصق » : ىتادمهلا لاق : (نب) مفلت وأ ةدير
 ىوس رثب هلبج لصأ ىف رصق نميلا روصق نم سيلو . مفلت رصق وهو
 هلهأ ضعب ىتتدحو » : لاق . « اهرزغأو نميلا هايم بذعأ اهؤامو « مفلت
 ناك كلذ حص اذاف . « ميري هانب : هيلع بوتكم مفلت ىف ارجح دجو هنإ

 نيب ولعلل اراد مالسالا دعب رصعلا اذه حبصأو

 ٠ اهتصو ىق لاقو ىئادمهلا اهدهاش « ارصق 5١نم فلٌؤم دقحم وه :ردم

 وهو «© هتلخد دقف رماعلا اهرصق امأ .رماع وهام اهئمو بعشم وهام اهنم »

 هيلع ىرجأ دقو « هلخاد ىف هلثمو هجراخ ةيطولبلا ةراجحلا نم هوجوب
 اقيرك هلخإد ناك ول ىتح «© نيرجحلا نيبام الصق اهيلع ىرت تسلف قشاململا

 ةراجح ةدمعأب © ءاملل فرك روصقلا كلت دادعا اهيفو .ذغن الو ناخام ءاملل

 ردم دجسم ىقو ٠ ةعبرم اعارذ رشع ةعضب « مايق ةدمعأ ىلع ةعجضم لاوط

 لوطأ ىع « اهلثم مارحلا دجسملا يف سيل ء روصقلا كلت نم عزن امم نيطاسأ

 اهنم كلملا رصق ةلابقو .بلاق ىف ةغرفم اهنأك 2« ارجن نسحأو « فشثكأو اهنم
 » جرخ اذا هتالباقب رمعلاو سمشلا ا

 : ةمقلع لاك لس ا مو ا بهذ . برأمو

 برأمو حاو رص كولم 2 تهل ناتثخحلا نمأب نم

 * نالوخ نب دعس نب نامعنلا نب ورمع لاقو

 اتكمت زع نامعن ىلبح قو هراد حاورصب تناك ىذلا انوبآ

 ائمدي مل ب  اهلثم زع رثآم ىدنلا ىذ نالوخ زع انثرو نحنو
 (١) انمزآو اروهد اهوفاضق هينب اندح نالوخ نس دعس اهثروأق

 ةديصق ىف اهمهأ ىنارملا مكلع وبأ عمج دقو « ةريثك نميلا روصقو
 * اهنم لاق
 انادمغ لها“ انأب .ىشاوملا لها تملع دق كالمالاو لواقملا نحن
 انايثب كيهان ركه نم ديشلاو ةعرضأو نونيب بر انئاو
 اناثورو حاورص بابرا نحنو اهرماع نحن نيعمو نشئقارب
 اناقونو قشن ىرقو اهرصقو اهقلاخم انديش نحن دطعانو
 اناعدو حرش يىرقو امعنتو رمخ نم نيرصقلاو نويلا مقلتو
 اناحلم سآر امات دوولا ىذ رصقو عتب نم جاتلا وذ ىنب نيتدنهلاو

 5٠08 نص ١ ج ىسولالا : رظنأ ٠ نيعلاب مملت اضأ بتكي عد:
 ءاخلاب خاورص اضيأ بتكي يعز
 ديكتقللع», عنمع 1 66 ىر
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 انايقأ تيب امابشو انل . ىتب اهتيق قوف ارجنو وحن حبصو
 اناوبا ديشلا فحو راما ىلع ردم نم نيدحنلا قو ماير قو

 انادير كلملا رصقو نايكوك ىف افرغ انؤوابآ تنب رافظ قو
 انادمغرصق ىوسو ورمع رخفلاوذ هديشو هالع نوئيب رصقو
 اناك دق بابرا .ششئاق ىذ رصقو نزي وذ ليقلا ساروحأ رصقو
 انالهكب ببحأ اندلاو نالهك هديشو هالع نيحلس رصقو

 )03 انايغو انيناعم نيتنحجلل انثنرامب كس ىلا هايملا قاس

 ريغ . ليوطتلا فوخ اهنع انيضغأ فاصوآ اهل روصقلا هذه رثكاو
 ناك ىتلا لتبلاو « ةماميلا ىف سومشلا رصقك « نميلا دالب جراخ روصقلا
 كيهان . نيتمالا نيتاه نع انمالك ىف اهركذ مدقت دقو سيدجو مسط اهينبد
 « ىراصتلل نارجن ةيعك لثم « ةناهكلاو كسنلاو جحلا نكامآ نم هوفلخ ام
 < نادمه نم ةوتأ لبج سأر ىف سانلا هيلأ جحب ناك كسن تيب مايرو

 ا ل وسلا ا ا ا

 اهنم © نآلا ىلا امئاق لازبال اهضعبو « عناصملاو عالقلا ريغ هلك اذه

 ةعلقو « اهلثم ىف عارذ 1.. هتحاسم عادرد همسا اهفيرك ( جيراهصلا ىآ :

 رصتب ميظع رصق اهيفو © راهن نم ةعاس امهنيب ةظاحو ةعلقل ةدناعم ددخ

 ىبونجلاق ي رطلاق : ءام قيرط لك باب ىلع «© ناقيرط ةعلقللو . فصولا هنم

 ضرالا ىف هقمع © دوسالا رخصلا ىف روقنم ©« تيفولا ىمسي فيرك هيلع

 هباوح ىلع زوححم © نوسمح هلوطو © نورشع هضص رعو اعارذ نوسمخ

 نصحلا باب ىلع نصخلا لامش نم ىناثلا ءاملاو .٠ هيف طوقسلا عنمي رادج

 سار نم هيف لزنب جرذو © طالبلاب ىوطم رئبلاك افص نم ةبوج ف « ىناثثا

 < ءاملا لا توب نحب هماج ةريسم ىلع راهتلاو ليللا ىف جرسلاب نصحل /

 2و قوق نم رثبلا باب ىلع نك نم لعمال
 عطقت كمر فاينل [ىةراقلاو ةيلاعلا مهلا نانا نع نييلا:3 اه ةلغ عد

 ىف 2« ندع عضومب طيحم لبجح ىف قش وهو « ندع بان اوعطق امك لابجلا

 «© لبجلا رهظ بكر اذا « دحاولا لجرلل الا ربلا ئلا قيرط هل نكي مل لحاس

 لئامحلاو باودلا هتكلس ىتح « لبجلا ضرع ىف اباب لبجلا نم اوعطقف
 جرخأ ىتح 4« ريمح كولم ضعب هعطق لبج « نونيب عطق هلثمو . اهريغو

 ١ ج ال4 ىنادمهلا (5) 35011, انهم. 87 ؟)
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 اذه لها هرقني امب هبشا وهف . نوئيب ضرأ ىلا هءارو دلب نم اليبس هيف
 . ةيديدحلا ككسلا رطق وأ هايملا دورمل © لابجلا ىف قاقنالا نم ندمتلا

 اهيلع رخصلا ىف ةتوحنم ةعلق ةيقب وهو ©« بارغ نصح ليبقلا اذه نمو

 . مدقت امك هحتف ربخ هيف ركذ © ىشبحلا نميلا حتافل دنسملاب ىثقن

 ءاملا نم جيراهص ب راماد برق ناره ىف سره قرشتسملا فشتكاو

 ىتلا ىهو ٠ راصحلا ءاثثأ دونحلل اهيف ءاملا نونزتخي اوناك © ةقيمع رابآ اهن

 . اهريغو طعان ىف اهلاثما انركذ دقو فركلا برعلا اهيمسس

 دادسالا

 اوناك ةمخض ناردح ىهو © دادسالا نميلأ دالب َّق ةرامعلا ةلدا نمو

 ةعفترملا ىضارالا ىرل « هايملا عفرو لويسلا رجحل ةيدوالا ضرع ىف اهنوميق

 ىلا برعلا دمع امئاو . تانازخلا ءانب ىف ثيدحلا ندمتلا لهأ لعفتي امك

 اوعدب ملف 1 اهتعارز ءايحا ىق مهتبغر عم 0 مهدالب ىف هامملا ةلقل دادسالا ءانب

 دادسالا ترئاكف 2 دسب ةليس اوزحح الا ءاملاب هيبئاح رامثتسا نكمي ايداو

 نم ولعلا بصحب ىف ىنادمهلا ركذو . تاما تزواجت ىتح ةيدوالا رثاكت

 © هةلوقع مهرعاش راشآ كلذ ىلاو « اذس نينامث هدحو نميلا فيلاخم

 الئاس ءاملا فققت ادذس نونامث بصحب ضرأ نم ءارضخلا ةعقلابو

 نمف . هدلب ىلا ةفاضالاب وأ « هب صاخ مساي دس لك نومسي اوتاكو

 © نارحشو ( باتق دس قهو ) نآوبرو © ناعصق : دادسالا هذه رابثا

 دسو ؛ رحت دسو ( سارع فقس وهو ) جحل دسو « دايع دسو « ناحمظو

 دسو ( عيبر ىذ ةيرق دنع ) ةطاقن دسو « نيعر ىذ دسو « لاهش ىذ

 دسو «© ىساوتلا دسو «© ىكيلملا دسو © ىتايعشلا فسو « نارهو راضن

 برأم دس وهو <« « مرعلا » نميلا دانسأ رهشاو . فاطل اهيقابو 6 داسهملا

 ىلوم كيتع نب لاون هانب ©« ةدعصب قناخلا دسو . هيلا دوعنسو رهشلا

 كسو . ةدعص مده دعب ىرولعلا ىسوم نب ميهأربأ هبرخأ دقو © نابحر

 دس : اهنم © نستع دالب دادسأو . نايمس دسو «© نذآم ىذ نبال ناعبر

 نادمه رهاظ ىف بالك تيب دسو « ةرخ
 دسو )١( ناعد رهاظ ىف رخآو «

 (9 اهنم خسارف ةينامث ىلع ءاعتص برق مابش
 ىفقف © برعلا ةريزح ىف هوئب ام ىلع دادسألل برعلا ءانب رصتق ملو

 فرعبال ةريثك دادسأ راثآ ةيقرشلا سراف جيلخ ةودع ىف ناتسخولب و ”نآركم

 عاقبلا كلت ىلا اوحزن برعلا ضعب لعلف « اًئيش ةيحانلا كلت لهأ اهنع

 دادسالا كلت اهيف اونتباو اميدق

 يجي

 "«؟ ج ؟+5 توقاي (؟) ةكقلتع», ةهوهع, 88



 مرعلا دس وأ برام فس

 برعلا رابخأ ىف هركذ رثك دقو « اهرهشأو برعلا دالب دادسأ مظعا وه

 نآرقلا راشأ هيلاو « هراجفناب برام باصأ امل ةربعلا ليبس ىلع مهراعشأو

 ظ : هلوقب ابس ىف ميركلا
 قزر نم اولك لامشو نيمي نع ناتنج ةيآ مهنكسم ىف أبسل ناك دقل

 ليس مهيلع انلسرأق اوضرعأق . روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركشاو مير

 ردس نم ءىثو لثاو طمخ لكأ ىتاوذ نيتنج مهيتنحب مهانلدبو مرعلا

 مهنيب انلعجو . روفكلا الا ىزاجن لهو اورفك امب مهانيزج كلذ . ليلق
 اهيف اوريس « ريسلا اهيق اًنردقو ةرهاظ ىرق اهيف انكراب ىتلا ىرقلا نيبو

 مهانلعحق مهسفنأ .اوملظو انرافسأ نيب دعاب اتير اولاقف ٠ نيتمآ امايأو ىلايل

 « روكش رابص لكل تايآل كلذ ىف نا قزمم لك مهائقزمو ثيداحا

 هريسفت ىف نوملسملا فلتخاو © دسلا اذه ربخ نم انيدلام مدقأ كلذ
 نا مهضعد لاق 5 تاقارخلاو تاغلاملا نه ريثك هربخ لخدو 0 ىخيراتلا

 ىف اخسرف هلعجو « داع نب نامقل هاني مهريغ لاقو « بجسشي نب ايس هيناي
 ( راقلاو رخصلاب هءانب لعجو ( ةحتف ىأ ) ابقثم نيثالث هل لعجو © خسرف

 ع دسلا كلذ ىف قورخ نم اهوف رصي ىتح راطمالاو نويعلا لويس سبحب
 هللا ءاش ام كلذك ثكمو : اولاق . مهيقس ىف هيلا نوجاتحي اه رادقم ىلع

 نومئاقلا ةظفحلا بهذو مهلظ صلقتو مهتكلمم ماظن لحئا املق « رامج مايأ

 نأ اومعز ٠ مهكلم ءايقيزم نب ورمع دهع ىلع هبارخب اورثنآ + دسلا رماب

 « هركذ نم ةدئاف ال () ليوط ثيدح ىف كلذب مهترذنا ةفيرط اهمسا ةئهك

 ثدح هنا ىناهفصالا ةزمح لاق ©« ليسلا كلذ ثودح تقو ىف اوقلتخاو

 توقاي ركذو . داليملل ثلاثلا نرقلا ىف ىا.(9 ةنْس ةئامعبرأب مالسالا لبق

 .نميلا اوحتف ا مهنال ©« شاحالا ديرب ةلعلو < نتاشبح كلم ى عكو هنا

أ هلعل وأ () اهتيئباو اهروصق نم اريثك اوبرخ سداسلا نرقلا ىف
 ناسح دأر

 مايأ ىف مدهت دسلا نأ ركذ دقف © نودلخ نبا دارآ امك ظفللا فيحصتب

لذ ريغ نورخآ لاقو ( داليملل سسماخلا نرقلا ىف ) دعسا نابت نب ناصح
 ك

 : ١ (د) هداريبأ اثب لوطي امم

 151 ةزمح () 8 اح هل توفاي (1)

 11 صا 1/7 ىناغالا ©

 دودسلا ةلسلس ءاشناب ةصاخلا ةتباثلا خيراوتلا ضعب انتاقيلعت نم فلس اميف انركذ (هبر

 اذه برام دسب فرعت ئتلا
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 برام دس نع ىنادمهلا ةياور

 « ليلكالا باتك ىف ىنادمهلا هلاق ام برأم دس نع برعلا تاباور قثوأو

 أرقي ناكو © ةرجهلل عبارلا نرقلا لئاوا ىف هسفنب هضاقنا دهاش دقو

لوق ىلع اهقيبطت عم ضاقنالا كلت فصوف « همهفيو دنسلا
 ناذهو . نآرقلا 

 نويقنملا هدجو ا ةقباطم رثكاو « دسلا اذه ربخ نع ءاجام قدصأ نالوقلا

 ١ )١( ىنادمهلا لاق  ىضاملا نرقلا ىف نازخلا كلذ راثآ اوفشتكا نيذلا

 لامشو نيمب نع ناتنج ةبآ مهنكسم ىف ًايسل ناك دقل ) : ىلاعت هللا لاق »

 ( أبس ىأ) ىهو ( روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركشاو مكبر قزر نم !ولك

ايسو دسلا نيمي نع ناتئجلاو ©« بئاجعلا ةريثك
 « ناترماغ مويلا امهو . هر

 . لويسلا ىدبا نع عفتراق دسلا قحدنا امل اتفع امتأو © ىقاعلا رماغلاو

 « نيتنجلالخن اياقب نم الآ هنظأ ال : ىعم ناك نم ضعب لاقف «© ىفاوسلا هيقاب

 نيب اميف دسلا رخادم نم ءاملا مساقم امأ . ميدقلا رصعلا نم ىقب هتظأ امو

 دحأ ءانب تبآرو . نمالاب اهلمع نم غرف اهعئناص نأك ةمئاقف عايمخلا

 الو نوكي ام قثوأ ىلع هلاحب امئاق « ءاملا هتم جرخب ىذلا وهو 4 نيقدصلا

 ءىش مرعلا نم ىقب دقو « مرعلا ىف رسكلا عقو امناو . هللا ءاش نا الا ريغتب

 لاق . اعارذ رشع ةسمخ هلفسا ضرع نوكي ىرسيلا ةنجلا ىلاصي امم

 مهيتنجب مهانلدبو مرعلا ليس مهيلع انلسرأف اوضرعأف » : ىلاعتو كرابت
 ليلق ردس نم ءىشو لثاو طمخ لكا ىتاوذ نيتنج

 ©« كارالا طمخلا ليقف «

 .كدلبب نسيل ام كاراإلا نم اهبو بلعلا وهو فورمعملا ردسلاو 6 ءاق رطلا لثالاو

 ةمرشو نامدر بتاجو شورع ) نم « نميلاب ةمج عضاومو ةريثك نكامأ

 همسا ىداولاو ( الوخ فيلاخم نم ريثكو ليبساو ناموكو نارهجو رامذو
 : ىثعالا لوع دسلا اذه ىفو « ( ةنذا ١

 مرعلا اهيلع ىمففق برأمو ةوسا ىستؤٌؤوملل كلذ ىقك

 مري مل مهّؤام ءعاج اذا رييمح هل هاسنب ٠ ماخر

 مسقني مهّؤام ةعاس ىلع مهبانعأو ثورحلا ىورأف

 مطب بارس اهيق ءامهيب اههلايقو لوقلا راطف

 رخصلا نم بيذاعمب رخدملاب داضع نيب ام طئاح ىلا ادنسم مرعلا ناكو ٠
 ىنادمهلا مالك ىهتنأ « رطقلاب ساسالا سلم ةمحلم ماظع

 ةكتللع» عدعع 11-83 5١



 ا

 قرشتسملا نكمت ىتح «© دسلا اذه رمأ نم كش ىف كلذ عم سانلا لظو

 هل مسرو ةراثآ دهاشو « 1867 ةنس برأم ىلا لوصولا نم ونرا ىبنرفلا
 هدعب برأم رازو © 149/5 ةئس ةيسنرفلا ةبويسالا ةلجملا ىف ترشن ةطيرخ

 هلاك ام قباطب وهو 4 هفصو ىلع افداصو هلوك قى هاقفاأوو رزالحو ىفغيلاه

 ىف ةيباتك شوقن ىلع كلذ ءانثأ ىف اورثعو « هوجولا رثكا نم ىئادمهلا

 ليبسلا اذه ىف الاغتشا مهرثكاو . هربخ اهب اوققحت هريغو دسلا بئارخ

 ميهرت ربخ امهيف ءاج ناتنثا اهيلع فقو ىتلا ريطاسالا نيبو « رزالج
 لظ هنا ىلع كلذ لديف . داليملل سداسلا نرقلا ىف شابحالا نمز ىف دسنا

 ىلا همدهتو هئانب ةبسسن ىف ببسلا لعلو . مالسالا روهظ برق ىلا امئاق
 نودعي أوناكف © هميمرتو هعدصت ةرثك نيفلتخم صاخشاو ةفلتخم روصع
 ءانب ميمرت لكو امدهت عدصت لك

 نايتالا انب نسحب هنآشب نيبقنملاو نيخرؤملا لاوقأ نم هانمدق ام دعبو

 براع دس عضو لصا

 ةارسلا .لبج نم باعش ىه لابج ةلسلس برأم نم ىبرغلا بونجلا ىف
 لابجلا هذه نيبو . ىلامشلا قرشلا وحن لايمألا نم تائم دتمت ©« رهشلا

 نم ةبعشتملا برغلا ةيدوأ مظعأ ©« روم بازيم نع هل أزيبمت قرشلا ةيدوأ

 اهباصم ىف هجتت « ةريثك ىقرشلا بازيملا باعشو . روكذملا ةارسلا لبج
 ةيحان ق اهعضاومو اهلابح رهشأو . ىلامشلا ىَقرشلا وحن اهتاردحتمو

 ةيحان قو © قيوس ىلع ةقرشثملا لايبجلاو © نرقو نامدوو شرعلا عادر

 اهيقو © ركهو نونئيب هبو عساأو فالخم وهو « اعيمج سنع دلب رامذ
 لابيجو 4 ةمجرو ليبسا لبجو « ادحلا دلبو ناموك دلبو ةيسنعلا دفاحملا

 © نارهو نارهجو ةرج ىذ فالخمو « اهريغو دارم نم شياو ىنب
 )١( فحقلا نم نمايت امو هيبونح نم نالوخ دلب طقاسمو

 اهيق تعمجت ءامنسلا ترطمأ اذا © اهتدوأو عضاوملا هذه باعشف

 !1 ١١ ونت ولعت وهو 4 ةلذآ ىذاو نلا اريخآ ىهتنت ىتح ثردحلاو لويسنلا
 ىهتنت ىتح : ىلامشلا قرشلا وحن هايملا هيف ريستف © رحبلا حطس نع رتم

 امهنم لكل لاقب نيلبج نيب قيضم وه ©« تاعاس ثالثب برأم لبق ناكم ىلا
 امهنيب ةقاسملاو ©« رسيالاب رخآلا نعو « نميالاب امهدحأ نع .انربع © قلب

  )0١ىنادنهلا ٠م
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 ىرحبي © برأم ىمزأم ىنادمهلا امهيمسسو ) عارذ وأ ( ةوطخ ةثامتس

 وه داو ىف ىلامشلا قرشلا ىلا ىبونجلا برغلا نم امهنيب ربكالا ليسلا
 ( ةطيرخلا رظنأ ) ةنذا ىداو

 تضاف ءامسلا ترطمأ اذاف 5 رطملا هايم نم عمتجت ىتلأ لويسلا نم

 امأ اوناكف © مهسارغا تفجو موقلا ءىمظ رطملا لصق ىضقنا آذاف لامرلا

 رامثتسا نم ليسلا مايأ ىف ىتح نوعفتني املق : قيرح ىف وأ قيرغ ىف
 وطسي ىتح ليسلا ضيفي دقو . لابجلا تاردحنم ىلع ةيلاعلا عاقبلا

 مهتقاسف © هعفن نم نولاثي امم رثكأ هاذآ نم مهلانيف © ىرقلاو ندملا ىلع

 لابجلا حوفس ىلا هعفرو ءاملا نازتخا :ىف ةليحلا طابتتسا ىلا ةجاحلنا

 اونبو © قلب ىلبج نيب قيضملا نويثبسلا راتخاف .ةجاحلا ردك يلع هعبزوتو

  هددص ىف نحن ىذلا مرعلا دس وأ برأم دسب فرع اميظع اروس هضرع ف

 لابجلا حوفس وأ لوهسلا نم ( برام ) مهتئيدم رواجب ام ىرل

 ىداولا عستيو ناجرفني قلب دنع ابراقتي نأ دعب ناروكذملا نالبجلاو
 برأم ) ةتيدم ىف ىقرشلا لامشلا وحن امهنم تاعاس ثالث ىلعو « امهنيب
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 ليسسلا ىرج اذاف « ةنذا ىدأو نم رسالا وأ ىبرفلا بناجلا ىف ( بس وأ

 ةنيدملاو قيضملا نيبو . ( ةئثلاثلا ةطيرخلا عجار ) ىقرشلا اهباب ىذاح

 اضايغ دسلاب هايملا ريبدت دعب تجحيصأف ةلحاق ءادرج تناك (1) عب ره ليم

 نيميلاو لامشلاب نيتنجلاب اهنع ربعملا ىهو « نيلبجلا ىحفس ىلع نيتاسبو
 ىرسيلا ةنجلاو ىنميلا ةئنجلاب.وأ

 متت 2------ هنم ءالا فرصتي فيكو همسر

 ىلع « ىدارلا ضرع ىف هوماقأ مخض طئاح نع ةرابع هيلا راشملا دسلاو
 ةوهسو. .قيضلا نه ىف رثلا لاعشلا رحت ( ةرطخ وا )افرك. 15. ين

 « عارذ ةئامنامث وحن برغلا ىلا قرشلا نم هلوط مصأ دس وهو « «مرعلا»
 نميالاوأ ىبرغلا هثلث لازبال 3 اعارذ .٠6 هض رعو 4 اعارذ رشع ةعضب هولعو

 ناثلثلا اماو ( ه ف د ج ) ةسماخلا ةطيرخلا ىف ىرت امك نآلا ىلا ايقاب

 ىف هودهاش امم رهظيو . ىداولا ضرعب هلصأ ىف ناك امك « هلوط ىلع دسلا

 ىلع نيلئام نيحطسب هالعا ىهتني « ةراجحلاو بارتلاب ىنبم هنا ىقابلا هئزج
 بارتلا فارجنا عنمي فيصرلاك ىصحلا نم ةقبط امهوسكت « ةجرفنم ةبواز

 كلذ تعطق ولو . هايملا قفدنت دنع

 98 ةروصلا هذه ىلع هعوطقعم لكش

 ليسلا قيرط ىت فقي مرعلاق
 نع هدصيو ضرعتسللا لبجناك
 لثم عقترتو ههايم عمتجتف «ىرحلا
 لينلاب ناوسا نازخ ىف اهعافترا

 فراصمب هيفرط ىف مرعلا ىهتنيو
 نيذفلا نأ كلذو  ناوسا نازخ فراصم نع اهبولساو اهلكش فلتخم « ءاملل

 اهيف « ةنيتم ةمخض ةراجح نم ةيئبأ نيلبجلا دنع هيفرط !ولعج هوسدن»
 ىرسيلا وأ ىنميلا نيتنجلا ىدحا ىلا ءاملا اهنم فرصني قفانم

 قلب ليج وهو © ىبوتجلا قرشلا ) نميالا لبجلا ةدعاق دنع اوأشنأق
 ةعضب امهنم لك ولع ( ؟ و ١ ) عوطقملا طورخملا لكشب نيءانب ( نميالا
 رخالاو هسقن لبجلا ىلع مئاق )١( امهدحأ 2. نيقدصلا امهومس اعارذ رشع

 ذ١( 126 )1896( .0 302 .0



 ا1الد

 نمبالا ةدعاتو « مادقأ سسمخ اهضرع ةجرف امهنيبو ©« هراسب ىلا (؟)
 ىلا ةطيرخلا فرط ىف امهمسر رظنأ ) مادقأ ثالث رسبالا ةدعاق ولعت امهنم
 قرشلاو لامشلا وحن هنم دتمي ةتوحنم ةراجح نم ىنيم رسالاو ( راسيلا

 : مرعلا ولع لثمو فدصلا ولع لثم روكذملا رادجلا ولعو . هيف مغدنيو 3 : هسفن مرعلا ىف ىهتني اعارذ 2. هلوط رادج

 بازيم « نيلباقتملا امهيهجو دنع « نيروكذملا نيفدصلا نم لك بناج ىو
 امهنم لك عاق ىف ىأ « ناجردم نايازيملاو . رخآلا فدصلا ىف ايازيم لباقي
 نيفدصلا لكشل ارظنو .ىرخالا قوف ةجردلا « ملسلاك ةراجح نم تاجرد

 لكشب ةطيرخلا ىف بازيملا انلثم دقو . ةمقلا دنع اهنم رصقأ ةدعاقلا دنع
 فدصلا بناجب هيلا رظنت كنأك ( غ ع )

 نأ 34 ةروصلا هذه ىلع نيفدصلا وأ نيطورخملا عضو نم رهظنو

 هنم ليس افرصم امهتيب ةفاسملا نومدختسي اوناك دسلا كلذ باحصأ
 نولفقي اوناك مهناو . ىنميلا ةنجلا ىقسيف نميالا قلب لبج حفس ىلا ءاما
 « اضرعنيبازيملا ىف لزنت « ديدحلا وأ بشخلا نم ةمخض ضراوعب فرصلا
 اهقوف اميمح اهرصقأ ىلفسلا ةضراعلا نوكتف © ةجرد ىف ةضراع ل
 كلت نأ رهاظلاو . اعيمج اهلوطأ ىهو ايلعلا ىلا لوطأف اهنم لوطأ] ةضراع
 فلأتب ىتح «© لخادتت وأ هيف بكارتت لكش ىلع ةعونصم تناك ضراوعلا
 دلع الا فارصنالا نم ءاملا عئمي امكحم اذس فرصملا دسي نيتم باب اهنم
 « ايلعلا ةضراعلا اوعفر نيقدصلا ةمق ىلا هولع ىف ءاملا غلب اذاق . ةجاحلا
 ثيح 2 كلذل ةدعم ةينقأ ىف لبجلا حفس ىلا ولعلا كلذ ىلع ءأملا ىرجيف
 ءاملا لازب الف . لبجلا كلذ حفص ىف اهعيزوت وأ ءاملا نزخل ضاوحا دحوت
 ب © فقيف ةيئاثلا ةضراعلا ةأواسم ىلا هحطس طيهي ىتح فرصتب
 ةجاحلا ردك ىلعو جيردتلاب ادكهو .٠ ىرخأ ةضراع اوعزت رخآ اير اودارأ

 ىرسيلا ةئجلاب ىهتني ىذلا ىبرغلا وهو  مرعلا نم رسيالا فرطلا ىو
 ١٠ه هتدعاق دتع هضرع © رسالا دسلا هانوعد ( م لط س ) طئاحلاك

 ناف اص وأ ناطورخم نئيميلا نم هيناجبو ء عارذ 000 وحن هلوطو_ « اعارذ

 فرصملا لثم ( 7 و 5) نافرصم كلذ نم نوكتيف © رسيالا دسلا نيبو هئثيب ( 4 ) رخآلاو هسقن مرعلاب لصتم ( 9) امهدحأ ( 4 و 9# ) نانميأ
 ضراوعلا امهيف لزنمت ؛ نالباقتم ناجردم نابازيم امهنم لكل © نميالا
 نم مرعلا ىهتنيو ©« ىرسيلا ةنجلا ىلا ءالا فرصل ةجاحلا بسح عزنتو



 نم

 ةبلص ةتوحنم ةراجحب ىنيم ( ف د ) لكشلا ىلجنم طئاحب ىبرغلا هدح
 « داضعلا » ىنادمهلا هيمسب ىذلا هلعل

 ( قلب ىلبج نيب قيضملا زواجت ىتح ةنذا ىداو ىف ىرج اذا ليسلا ناكف

 دسلا ىلا راسيلا وحن هنم بتاج لوحتيو ىلاعتيف ىرجلا نع مرعلا هدص

 نيفدصلا نيب ضراوعلا نم اوعقر ىنميلا ةنجلا ىر اودارا اذاف . رسالا

 نم ءاملا اوفرص ىرسيلا ةنجلا ىر اودارأ اذاو ؛ ةجاحلا ردق ىلع نينميالا

 ىف ضاوحأو ةينقأ ىف ءاملا ىرجيف «© ةقيرطلا سفنب ( 8 و /) نيفرصملا

 مدقت امك راسيلا ىلا ةعقاو اهنأل ©« برأم ىنأي ىتح رسبالا لبجلا حفس

 ؟ ىتمو ٠.١ دسسلا اذه ىئب نم

 دنسملا فرحلاب ةيباتك شوقت ىلع برأم دس ضاقنا ىف نوبقئملا رثع دقو

 )١( نميالا فدصلا ىلع امهدحأ : ناشقت اهمهأ ٠ هيناب ىلع اهتم اولدتسا'

 بركم فوني ىلع همس نب نييب رمعثي نأ » : هريسفت ىنميلا ةنجلل قصاللا

 ىلع رخآلاو ١١( « ىرلا ليهستل بحر فرصم ىنبو قلب لبج قرخ ايس
 بركم ىلع رمذ نب فوني ىلع همس نأ » : ريسفت“ (؟) رخآلا فدضلا

 دلاو وه اذه ىلع همسو . « ىرلا ليهستل بحر ىنبو قلب قرتخا ابس

 اطئاح وأ اقدص ىنب امهنم لكو « روكذملا رمعث
 نرقلا لهأ نم امهالكو «

 همتأف همامثا نم انكمتي ملو «© هاسسسؤؤم امهق . داليملا لبق نماقثا

 وأ طورخملا ىلعف . هيلع همسا شثقن اءزج امهتم لك ىتبو <« امهؤاغلخ

 بركم رمعثي نب نييب' ليا برك » : هنم اوأرق شقن راسيلا ىف 0 فدصلا

 كلم حرذ ىلع رمذ » : مسا دسلا نم رخآ ءزج ىلعو © « ... ىنب ًابس

 رسيالا دسلا ىلعو 6 « راتو ليا عدي » : مسا رخآ لحم قو « « ًابس

 نأ ىلع لدي امم (؟) ىنعملا اذه لثمي شوقن ةدع ىرسيلا ةنجلا ىلب أمم

 ةينبالا دييشت ىف ةداعلا ىه كلت  دحاو كلم هئانبي رثاتسي مل دسلا اذه

 نامز لك ىف ةريبكلا

 اهريغو دزالا لئابق تقرفتف ةأحف ثدح هنأ نولوقب برعلاف همدهت اما

 عقو كلذ نا مهلاوقأ لمجم نم فخؤيو . كلذ ببسب برعلا ةريزج ىف
 ( ناديرو ابس كولم ) ريمح ةلود روهظ وحن ىأ « دالبملا خيرات ىلاوح

 «رافظ ريمعت ىلا مهتيانع تلوحتف هنم نيفئاخ اولظو « هوممرف ىلوالا ةرملل

 ةقانلا عع طظتصعب 11. 15 (9 18116, ظانعع. 11. 3 ىلا
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 باببسأل اذاخفأو انوطب نوحزني اوراصق «© برأم ىف ءاقيلاب مهكسمت لقو
 قتفنا املكو « رقهقتلا ىف برأم تذخاو « هرغو طحقلا اهنم « ةفلتخم
 هولمهأو مدهتف مالسالا ليبق ىلا © هوممر ةيحان نم مرعلا

 «© نيرثآ فاشتكا ىلا دسلا كلذ ضاقنأ هترايز ءانثتأ ىف رزالح قفوو
 « شابحالا ةزوحىف نميلا لوخد دعب دسلا مدهتب قلعتت ةلوطم ةباتك امهيلع

 اوفقو ام مهأ نم امهو ©« م 016 ةنس رخآلاو « م 589 ةنس خرّوم امهدحأ
 ةيعامتحالاو ةيخيراتلا تاراشالا نم امهيف امل « ةلؤدلا كلت راثآ نم هيلع

 : هتصالخ هذهو ىثيحلا ةهربا هبتك امهدحأ ©« ةيسايسلا تاقالعلاو

 اراكفت رثالا اذه ىشقت دق «© ةماهتو دجن ىف مهيأرعأو تنميو تومرضحو

 هليعو ©« عىدو ةدنك هالو دق ناك ىذلا هلماع ؛ ةشبك نب ديزي ىلع هبلغتل

 دئارمو شنحو ةمامثو ةرم مهو . نييراحطصلا ايس لابقا هعمو ادئاق

 رصق مدهو ديزي هلتقف « روينزاذ حارجلا هيلا كلملا ذفتأف © ملسالا ءانبأ
 ىرامذدلاناجهرقو « تومرضحو بيرحو ةدنكنم هعاطا نم ديشحو « رادك

 نيبريمحلا شابحالا هدنحب ضهنف © خارصتسالا كلملا غلبو . ناربع ىلا

 كلذ ىف مهو . داوقلا ىدب نيب كلملل عضخو عبابو ديزب ءاجق ه6 فيس

 حردملا وذ رهش 2 فرصملاو ضوحلاو طئاحلاو دنسلا مدهتب أبنلا مهءاج

 ساسألل ةراجحلا ذاقناب لئابقلا ىلا ثعبو ...وفعلاب رمأف ةمإل ةنس
 ...برأم قا دسلا ميمرتل .٠. .بصلا صاصرو باشخالاو ماخلا رجحلاو

 اوسشينف « ميمرتلا ىلا دمع مث , اهتسمتك ىف ىلصو برآأم ىلا الوأ هجوتف

 لئابقلا نأ كلذ ىف وهو ملعو . هيلع اوئبو رخصلا ىلا اولصو ىتح ضاقنإلا

 مهشابحا © مهنع افعف © ررضلاب دوعب مهمادعا ىأرو © لمعلا نم تقباضت
 افلاحت دقعنأ دعب ©« برأم ىلا كلملا عجرو ...٠ مهفارصناب نذأو « مهب يمحو

 حلا . . .عالكلاو نآأدمهو نيعرو نابعشو ناملوش ءاوذاو شئاف وذ لداعو

 نم رخآو رذنملا نم لوسرو مورلا كلم دقوو ىشاجنلا دقو هيلا ءاحو

 ق ... هتدوم نوبطخي نمحرلا نوعب اوءاج نورخآو «© ةلبج نب ثراحلا

 اعارذ و هعافتراو اعارذ 1 هل وط علب ىتح هموعسوو هوممرق 4 ءانملا

 مالسالا لبق برعلا - ؟
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 ( لمعلل تاناويحلاو ةلمعلل ةمعطالاو ةراجحلا نم هيف قفلا ام ركذ مت!

 رهش ىف هنم غغارقلا ناكو 2« ارهش ١١ و اهو هم كلذ ىف لمعلا قرغتساو

 (ديز « ”5ه24 ةلئس ناعم وذ

 اوناك مهنأل * داليملل م17 ةنس لدعت نيبريمحلا باسح ىف ةنسلا هذهو

 )١( نأشلا اذه ىف مالك رزالجلو : داليملا لبق ١١5 ةنس مهخيرات نوأدبب

 ىلا ةراشالاب انه ىفتكتو ©« برعلا دنع تيقوتلا نع مالكلا ىف هيلع ىتأئس

 ١١ه امهتيب قرفلاو ء ةيداليم ه86 ةنس ناك هنأ هيلع لوعملاو ؛* ةيشيح
 هكةشمس

 برعلا دالب ىف ةراجتلا ب
 اهنيب ةراجتلا ةطساو اهلعج ميدقلا ملاعلا ممأ نيب نميلا دالب طسوت نا

 نويروشالاونويرصملا اهيلا جاتحب تاعونصمو تالوصحمدونهللناكو « اهلوأ

 ىف ممآألا كلت ىلا رجاتملا هذه نولقتي نوينميلا ناكف ؛ مهريغو نويقينيفلاو

 اهدنع وسرت ضرف نميلا ءىطاوش ىلع ناكو ٠ ربلا لفاوق وأ رحبلا نفس
 مويلا وسرت'امك ء لينلا ىداو وأ تارفلا ىداو وأ دنهلا نم ةمداقلا نفسلا
 ةضرف مهل تناكو . دنهلاو ابروأ نيب اهرافسأ ءانثأ ىف ندع دنع نفسلا

 اذهلو . ىدنهلا طيحملا عطقل ىربكلا نفسلا اهيف نوئبب « ازوم » اهمسا

 امك « ةراجتلا كلت قيرط ىف اهطسوتل فئموي ىرطقس ةريزج ترمع ببسلا
 ةيراجتلا ضرفلا نمو . ببسلا اذه لثك طسوتملا رحبلا ىف ةطلام ترمح
 طقمو رافظو ( بارغ نصح ) اناقو ندع دهعلا كلذ ىف نميلا ىف ةروهشملا

 لباب ىلا سراف جيلخف ةدعاصلا نفسلا اهدنع وسرت نأ طقسم ىف بلغبو

 برعلا دال ةراحتلا فاتصا

 - ريدصقلاو © بهذلا ىهف © دنهلا نم اهنولمحي اوناك ىتلا علسلا اما

 ةيوافالاو © لباوتلاو © لدنصلا بشخو « جاعلاو © ةميركلا ةراجحلاو

 : ( برأم دس مدهت نع ناصن ) لاقم رظنا قير

 ىناوممع : همت 1ممءطعتقأعس تنقع عم 1[وصسصط»وعط مود 1813 عار

 ذم 318 ءئااتسععم ةعص 100عدعتةةعطعم عدماتمطمعأ 1, 18197, 5. 390 2

 نم ( هوو ب هوه  هم59 يب ) 35١8 همقرو ٠ هيلا راشملا صنلاللاقملا كلذ ىف رشن دقو

 ©/5 541  ةينميلا صوصنلل ةماعلا ةعومجملا ىف صنلا مقروءاهرشن ىتلا هتسملا صوصت ةعويج

 ةارطس ١١3 نم فلأتي هنآ ذا ةيخب راتلاةيحانلا نم اهمهأو لوطلا ىق ىصوصتلا هذه ىناث وهو

 اعربثشن اسمك ةلماكلا هتمجرتو ةيقارغوتوفلا هتروص ىلع داوج رشن دقو , ةملك 5ا!/٠ ىلاوحو

 ةعقان تاقيلعت اهيلع دازو . انته ىل ملا

 اهيلي امو ١99 لص * ج . مالسالا لبق برعلا : رظ:ا

 تاققعخ ةطضب 32 40
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 ايقبرقأ ءىطاوش نم نولمحب اوناكو . نطقلاو امهوحنو ٠ لفلغلاو ٠ راهيلاك

 «ء بهذلاو « ماعنلا .شيرو ©« سوئبالا بيشخو 2 بايطالاو ٠ روطعلا ةيقرشلا

 نيبرغلا دي ىلع فانصالا هذهب راجتالا رثكأو . نداللاو « رملاو < نابللاو

 : قيقعلاو « بشيلاك © ةميركلا ةراجحلا ضعبو )١(  نييرجلا وأ

 نب رحلا نم قاؤللا نولمحتو 4 دنلاو 3 دوعلا ىرطقس نم نولمحتو

 بهذب وأ ٠ نميلا ىلا فائصالا هذه نولمحب نويت رقالاو دوتهلا ناكف

 ع ماشلاو © رصم ىلا اهتولمحب مث . اهبالجتسال مهسفنا نوينميلا

 راطخأ نم ارارف « لقاوقلا ىلع ربلاب اهلمح نولضفب اوناكو © قارعلاو

 + نييقينيفلا مهناوخا عم اهنتمأ ىلع ةيراجتلا مهتقالع تناكو . دنهلا رحب
 امهريغو ةزغو روص ىلا لفاوقلا ىلع اهريغو دنهلا فانصأ مهيلا نولمحن

 . ءىطاوشلا رئاس ىلا كانه نم لمحتل : طسوتملا رحبلا ءىطاوش نم

 برعلا » : ( 5١ ع ؟7 ص ١ روص ابطاخم هلوقب لايقزح راشأ كلذ ىلأو

 هذهب مهناق سويتلاو سشابكلاو نالمحلاب كدت راجت مه راديق ءاسؤر عيمجو

 لكبو بيط لك لضفأبو كعم نورجتم ةمعرو ايش راجت . كعم اورحتا

 ايش راجتو ندعو انافو ناراح 5 كقاوسأ اآوماقأ بهذلابو من رك رجح

 « كعم نورحتم دملكو روشأو

 تالوصحمو روص تاعونصم ىرخالا ةهجلا نم نولمحي نويئيسلا ناكو

 ةطنحلا اهمهأ « دوقنلا كس لبق ةلدابملا قيرطب اهريغو مهدالب ىلا ماشلا

 ةيقرشلا ايسآ نم لمحي ام وأ « ةيقينيف تاعونصمو رمخلاو تبزلاو
 نم ةينآلاو نارفعزلاو ةعبملاو ناوجرالاو ةينطقلاو ةيناتكلا تاجوسنملاك

 الو نميلا ىف الملق ناك ندعملا اذه نآل + ةضفلا كلئايسو رفصلاو ديدحلا

 ضعب نولقني اوناك مهسفنأ نويقينيغلاو . ايقيرفا نم الو دنهلا نم هنولمحب

 مهل ناكو ء .لامشلا ىلا مهرافغسأ تناك ناو « بوئحلا نم رجاتملا هذه

 تاعدوتسم مجعلا جيلخ ءىطاوش ىلع

 برعلا دال ىف ةراجتلا قرط

 لحارم اهيق © ةصاخ قرط رصمو ةيقينيفو نميلا نيب لفاوقلل' ناك

 0 0100 0اااا لْالا ا [0اابد00ا < 1
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 ( راديق برع اهرفخي الامش ريستو © نامع وأ تومرضح نم لقتنت تناك
 ابرغ فطعتف نادد ىلا لصت ىتح اهدعب امو ءانهدلا ةبداب اهب نوعطقيف

 نوينابدملا اهترافخ ملتس كانه نمو ©« زاجحلا ىتأت ىتح دجن ىف
 اهئمو ©« ةئيدملا وأ عيش وأ ةكم ىلا اهب نوح رعبو 3 طابنالا وأ نويمودالاو

 ةيقينيف ىلأ الامش امأ رست ارطب نمو . حلاص نئادم قيرط نع ارطب ىلأ
 لقتنت ةراجتلا تناكف قارعلا امأ . رصم ىلا ابرغ امأو ©« رمدتف نيطسلفو

 © سراف جيلخ نم ارحب وأ © ةريزحلا ىقرش نم اسار « لفاوقلاب اهيلا
 تاعدوتسسم مهل تناك نييلبابلا نأ ىلع . رمدت ىلا لقاوقلا ىلع هنمو

 ةيرقلا ىف نييقينيفلل ام لثم « جيلخلا كلذ ءىطاوش ىلع اضيأ ةيراجت
 ركذ دقو . لباب ىلا ةراجتلا هذهب نوصتخن نويرقلا ناكو . فيطقلا وأ

 « برعلا دالبب ةراجتلا قرط نع ةمهم ليصافت امهريغو سوميلطبيو سوينيلب

 ىدعت نم اراطخأو تاقشم اهرافسأ ىف ىساقت نييئيسلا لفاوق تناكو

 ىداوب ىف جاجحلا وأ راجتلا لفاوق بيصي ناك امك © قيرطلا ءانثا ىف ودبلا

 راكفالا تلوحتق © رفسلا ةدم لوط نع الضف «© ىضقم اميف برعلا ةريزح
 ىتلا عئاضبلاف . ةفاسم رصقأو الواتت برقأ وهو ©« ىرحبلا رفسلا وحن

 نم الدبو © ندع وأ ازوم ىف نزخت تناك ايقرفاو دنهلا نم نييثئيسلل ىتأت

 رحبلاب نفسلا ىف اهنولقنتي اوحبصا « ةزغ وأ ارطب ىلا ارب لقاوقلاب اهلمح

 وأ . رصم وأ نيطسلف وأ ماشلا ىلا ربلاب اهنمو « ةبقعلا جيلخ ىلا رمحالا
 ارب اهنم عئاضبلا لقنتو « رمحالا رحبلا ىلع ريصقلا ىف نفسلا وسرت نأ

 دهع نم رحبلا افه اوكلس دق نويرصملا ناكو . لينلا ىلع طفق ىلا
 دالب نيبرصملا وزغ نع انمالك ىف انركذ دقو . ( نوكاه ) ثلاثلا سيسمعر

 هناو ©« قرشلا ىصقأو رصم نيب ةيرحبلا ةراجتلا ليهست ىسيئرلا هضرغو
 ىدنهلا طيحملا نيب ايرحب اقيرطو « طفقو ريصقلا نيب ايرب ايراجتاقب رط أشنا
 ةعساتلا ةرسالا نم لوالا ىتيس ىلوت املو . برعلا دالب قيرط نم لينلاو
 تاقالعلل اليهست « رمحالا رحبلاو لينلا نيب ةلصوملا ةانقلا رفتحا ةرشع

 . ةجاحلا دنع موجهلا وأ عافدلل وأ « برعلا ةريزجو رصم نيب ةيراجتلا

 « رمحالاو ©« طسوتملا : نيرحبلا ىف نييقينيفلا ىف ةروصحم فئموي ةحالملاو
 ىدتقاف «© رومعملا ىصقأ ىلا راحبلا قرتخ طيشنلا بعشلا كلذ ناكف

 هب نويرصللا

 ملو « ةانقلا تلمهأف © هلمع لمعي نم هفلخي مل لوالا ىتيس ىفم الو



 اليخ

 كلذ رثا ىلع قفتاو . ةيرصملا ةحالمللا تلطبف رافسأ لها نويرصملا نكب
 حبصاف 64 مهرافسا فقوتو نييقينيفلا لاوحأ بارطضص:و © روص 0

 ميلشروأ بحاص ناميلس دحتاف © هكلسي نم ىلا ةجاح ىف رمحالا رحبلا

 لوأ هلعلو . ةحالملا ىلع نواعتلل نفسلا آاشنأو .روص بحاص ماريحو

 اهنم ريست ( ةبقعلا ) ةلبأ ىف افرملا العجو « ليبقلا اذه نم ىلود كارتشا
 مئاضصبلا اهتم لبخت 4 نهنلا دزلب ءىطاوش ىلإ نمحألا حبلا يق نتسلا

 + نم هكلم يد هنن فاح © ناشلا اذه ليسافت كرلا رتب 0 ١ ةنضالا
 0 لفاوقلا تداعو ةحالملا تفقوت ناميلس تام املو . روهشم اهربخو

 روحيبلا نامورلا كلس ىتح « نويرقلاو نويباتقلاو نويئايحلاو نويأبسلاو

 برعلا رمأ فعضف اهيلا ةراجتلا تداعو

 ةراضخحلا - 0

 لا وا و دما ا م مدقأ نم رضح نميلأ لهأ

 . مدقت امك لامجالا ىلع « ودبلا » هب 0 ناك هنأل « اميدق « برعلا »

 زخلا اوسسيل © شايرو ثاثأو لكايهو دفاحمو روصقو ندم لهأ مهف
 قئادحلا اوسرتغاو © ةضفلاو بهذلا ةينآ اونتقاو ريرحلا ا
 قوفب ام مهلزانم َّق نييأبسللو غ0 سديس رثاغأ لاق . نيتاسملاو

 ©« بهذلاو ةضفلا نم اهلاكشأ فالتخا ىلع ةيعوالاو ةينآلا نم « قيدصتلا

 . اهالغأو ةجسنالا رخفأ نم شايرلاو « ةضفلا نم دئاوملاو ةرسالا مهدنعو

 نوقلعي © ةضفلاب ةنيزملا وأ بهذلاب ةالحملا نيطاسالا ىلع ةمئاق مهروصق
 نولذسو : رهوجلاب ةعصرم بهذلا فئاحص اهباويأو مهلزانم زيراقأ ىلع
 بهذلا نم اهتنيز ىف هنولخدب ام ةرثكل « ةلئاط الاومأ مهروصق نيبزت ىف

 ديؤيو . (9 « ةنيمثلا داوملا نم اهريغو ةميركلا ةراجحلاو جاعلاو ةضفلاو
 ركذب عبت لوقك © ةمخفلا روصقلا فصو نم برعلا رعش قى ءاج ام كلذ

 ©: اهشرع فصو ىف لاق دقف ©« سيفلب

 ديرقو رهوجب هتللك اعاب نونامث عقار اهشرع

 دييقت امبا ربتلاب ت وقايو هتايق دق ردبو

 : برأم ىف هلوق نمو

 |[ ةدمسصتسستق 111, 9 فقر 1.عتميصتقتتا+ب 111, 6 ل



 م

 « ةضفلاب جيراخلا رزؤع ناك » هنأ نابكوك رصق فصو ىف ىنادمهلا ركذو

 عزجلاو ءاسفيسفلاو رعرملاب درمع هلخادو 3 ضي ةراجحح اهقوف امو

 « رهوجلا فونصو

 ٠ نوئيب فصو ىف ةمقلع لاقو

 رهوجلاو رهلاب تقطن دق اهئاسطيحو . نوئيب لأساو

 ملو . اهدفاحمو نميلأ روصق باب ىف ليبقلا اذه نم اريثك انركذ دقو

 مهانغأو : مهيدبأ نيب ةورثلا رفوتل الا خذبلا اذه ىلع نوينميلا مدغب

 ١١( نوبرقلاو نويأيسملا

 ةغللاو نيدلا الو +

 ىف مومعلا ىلع مهتاغلو برعلا نايدا باب ىف كلذ ىلع مالكلا ىتايس
 ىخرؤم لوق ىلع ةيناطحقلا نم ىقبو  باتكلا اذه نم ىناثلا ءرجلا
 برع ةلمج ىف اهركذ ىتايس « ةدنكو ةرذائملاو ةنساسغلا لود برعلا

 ةثلاثلا ةقطلا وأ ىناثلا روطلا ىف لامشلا

0 
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 :ثلاشا-_عيطلا

 يليعاسالاوأ م شانرعلا





 ىناثلا روطلا ىف

 مهلوصا

 حالطصا ىف ةيناندعلا وأ ةيليعامسالا لامجالا ىلع لامشلا برعب ديرن
 54 دحلو زاححلاو ةماهت 6 نميلا دالب ىلامش مهلزانمو 4 برعلا باتت

 مهباسنأب نوعجري مهو 34 قارعلاو ماشلا فراشم ىلا المش كلذ ءارو

 هتركذ ام ىلع ةينبم مهدنع ليعامسا ةياكحو . ميهاربا نب ليعامسا ىثأ
 ةيرب ه هانكسو عبس ُش ةئرب ىلا رجاه همأو ليعامسأ جارخأ نم ةاروتإا

 4 روش ىلا ةليوح نيب ام تماقأ ىتلا لئابعلا ءابآ هدالوأ 38 4 نآراف

 امهئيبو © نميلا ىلامش ىف نالوخ ةليوحو سسوسلا خزري دنع روش تناكو
 انيس ةريزجو نايدمو ةماهتو دجنو زاجحلا

 « ةاروتلا نع ةلوقنم نوكت داكت لامشلا برع لصأ ىف مهتياورف برعلا اما

 كا اتيدل سيلو . ادلو )5 هل تدلوف « دهعلا كلذ ىق ةكم باحصا

 1 فلخ هناو © ةيدالا لهأ نأش .: سوقلاب انماو ناك هناو © ةيدابلا ق

 ناكملا َق اوفلتخا امئاو .٠ لامشلا لئابق ضعب ءامسأ قياطت مهؤامسأ ادلو

 « ناراف لح وأ ناآراف ةئرب هنأ لوقت ةاروتلاق .٠ ليعامسا هيف ماقأ ىذلا

 ةكم هنأ نولوقب برعلاو © انيس ةريزح ىلامش ةبقعلا دنع امهالكو
 لابج وأ ةكم لابج نأ انملع ىتم نيتياورلا قيبطت لهسو . زاجحلاب

 اهيق ماقأ ىتلا ةيربلا نأ دارملا نوكيف )١( ناراف اضبأ ىمست زاجحلا

 زاجحلا ىلأ جرخ مث انيس ىف انيح ماقأ هنا وا « زاجحلا ةيرب ليعامسأ
 تيب نم هجورخ دعب ليعامسأ ركذت مل ةاروتلاو 5 جوزتو كانه نكسو

 نع جرخي اميف راصتخالا نم اهتداع ىلع © هنفد هروضح دنع الا هيبأ

 هدمه 0 00 000 انيدل دلو .٠ 0 وأ ا ل

 لقنلا وأ لقعلا تا ىذلا رتاوتملا وأ « لامشلا ترع 00 نم تياثلا

 )١( توقايل امضو كرتشلا 957"
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 « باتكلا اذه ردص ىف برعلا نم ىلوالا ةقبطلا نع انمالك ىف تيار دق
 ىلا < برعلا ةريزج لامش ىف اهماقم ناك ةدئابلا لئاقلا رئاسو ةقلامعلا نأ

 كلت باهذ انركذ دقو .ليتلا ءىطاوشو تارفلا فاغضو ماشلا فراش.

 قاشال كلذو + اهتدايسوأ اهلود باهذ اندرأ امناو * لايحالا ىلاوتب ةلودلا

 اراثآ كرتت ملو ؛ ةراضحلا وأ ةوادبلا لاح ىف اهبوعشو أ اهلئابقق ضعب دوحو

 .خيراتلا مز لبق ممألا نم ريثك قات قيهد امن اهراس سالف هش رمتم

 رييغت عم : اهرقهقتو اهضوهن تبجوأ اهيلع .تلاوت“ تلا يفت نما دن الو

 انيلا لصب ملو « ةلحرلاو لاقتنالا ىف ةبدابلا لهأ نأش اهتكاسم ىف ثدح

 وأ ليعامسا لوزن تارييغتلا كلت ةلمح نمو . ليلقلا الا اهرايخأ نم

 ريثأت نم رثكأ اهلاوحأ ىف ريثأت لوزنلا اذهل ناكو . اهنيب هئائبأ ضع
 نإ 3 ظن امتار نال هيف كميل أمم : هيلدا نص اج

 فقالخأو تاداع اهلو ٠ باسنالا ق ةكرتشم بوعش يهنأ رابتعاب برعا

 لامشلا لئابق تقرعو . ةيناطحقلا وأ نميلا برع نع اهزيمت لاوحأو
 برعلاو . ليعامسا ىلا ةبست : ةيليعامسالا مساب ميدقلا دهعلا خيرات ىف
 ( دلع لبعامساأ باقعأ دجأ ناندع لا يسن .٠ ةيناتدع اضنأ اهتومسب

 ترعلاميسقت نأ نع ءاملعلا تاحبا هيبلإ تهتنلا اه ىلا تاقيلعتلا هده ىف انامشأ نأ قبس ؛دير

 هيما ريل ارعأ يأ امنا افافتخالا لك رخالا نع انعدجا تت < نياداعتم اني نسكا نيمعت 1
 تعفو ىتلا ةقيتعلا ةيسايسسلا اهوصخلل ةحبلن ةيراتلا 0 ةنورعملا هتروص فخأآر . ءالسال

 نافع نب ناستع ةفالخ ىم ءادتب' برهت! يل

 جير ىف لصادلا نوكي ناو دبال ةرمحاتم معا ىف ريظا ىذلا ملسضتلا اذه نأ نآلا تاير

 راسا مك ىلاستا نطقت تناك رصمو رازلو دعم برومثنأ ايخبرأت تناثلا نمف - ميادقلا تارعأإا

 الهلع املك ان ةعسس؟ول ١) ىراحملا هذع يع < داتنم تناك اهناو . الامث زادجلاو ةعاهت ينل امم

 11 ّ ع 8 3 1 1 0 3 0

 ماسلا“ ةيدان 0 لج عادم . نيخالا ربلا للا ىن راثلا جيلخلا نحاس نع ةدتمع ل دجلا مللق١ا

 . تاع وع دسلو بارع دلع علا ىريكلا ةثالثلا برعشلا هده لأ ىنع
 ا ا ل ا 4 و : 5

 هرايسللا اجدحا# ناطحقو ناندع نم هللأقملا نإ ىاعويلا ءاملعلا بيظذل ف ٠

 رادبمو ناصقب : نب ببك : لإ بعلا ثمعاسك ىتنا ةاروتل'

 يراهدشلا مرتع :بينعاما

 تراصلااو همم :لع

 انيس ناك

 نع مهنعو تا

 سا كاولتل "وع 3

 متهترلو + لأم ثلا

 ١ ني ىف هله قمأ“ -
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 ةيليعامسالاو ةيناطحقلا نيب قورغلا

 : ىتآي امك « مالعإلا

 باتكلا اذه ردص ق برعلا | نع انمالك ىف تبار دق ا: عامتجالا ماظن 001

 ىف برعلا ةريزج ةيداب ناكم لصالا ىف هب دبرأ « برعلا » ظفل رآ

 تاغللاب برعلا ظفل نا انلكو ٠ اهناكس رئاس ىلع قلطأ مث . لامشلا

 معتلا اذه . ودبلا مل برعلاف . اندنع ودنلا ظفل فدارت 2 ةيماسلأ

 مايخ لعأ رثكالا ىف مهف ٠ مهددص يف نول نجلا لايقل جيد ىلع ةلجج

 ىليالا بسك نم مهشاعم إل . نأكم ىف نورقتس ال . وزغو ةلحرو لباد

 كلذ رغو ٠ ديلوتلاو جاتنلاو هايملا عاجتناو ىعارملا دايترا ىف اهيلع مايقتا
 « اهئفدو راقفلا ىلا ديلوتلا فتع درلا ىذأ نم اهب رارفلاو اهحلاصم نم

 نوني الو اتويب نوني ال . ءاوهلا دربو بوبحلل فيصملا ىف لولتلا بلطر
 نادمد دقاحمو روصع باحصأ مه رثكأف نميلا لهأ فالخب © اندم

 قئادحو س راغم د

 راوساو

 ىضو ٠ ريمح ةقلب فرعت بونجلا برع وأ نميلا ةغل نا : ةغللا (؟)
 .دحاو لص: نم اتناك تاو ٠ لامشلا وأ زاجحلا برع ةفل نم اريثك فلتخا

 ع قالخالاو تاداعلا ىف اميباحصآ دعات ىلع لدبي امهنيب قرفلا نكل

 قافحيالا لاويعا نما دقك قز رئابفلا ىو :بارعالا ىف نافاتكت امنه
 ترعلا تاغل ىلع انمالك دنع هيلع ىتانم امم - فيرصتلا,

 00 : تح دوخي 5 مارح ا دم لك
 ىو + :ةداع'أ بورش نم ريثك ىف نابعشلا ناذع كرتلس 2 نايدالا (90)

 ما 0 5 31 2 0 0 1

 هيمرعأ نمبلا هةهلاع لامجالا 5 ناعلتجم جنكلا ٠ مانع د 03 ةداس

 1 ا 8 تشع : تت 0
 اساء و ريظما لعن و نشأ رايجسع مت لب بفاع ع -. نيدالإا تادوعم كل

 ةاشعو ىرملاو تالئاك . كلت نم ةفلتحل كاداع 8# ن يق رسب نويل 7

 ا 5
 دلل ليسحك ق4 ةكبلشس اممم - اهم لص

 ةملاطلا اهيذ ايت اشم © كةيئاش هانا متعئالعلا لكأ . ءامسإلا (4)

ِ 9 9 3 0 

 مسمي 3 و انه ايو لع 7 وب ير ا دطلا» 5 ا مم را ام عش أو 35 قىرخ

 يف ه4 معا هاا مك تل ب كم 2

 غ ةينذلا ع كلنا رع مهلا هلاودلا الهيلا 1١ يتلا دج نسا ةسشفلا نعتل ودلأ 6
 : 51- د مح | 0

 هد درا 0 0 ال 0 8 1
 برت وأد ابل ىيدمعو لأ مكاو مملاو مالا ابا مهكرقت . هلك ىف ءائيع اعل
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 ن1 تهعواةنيصلا نها ريكألا  يارفأا هلطصلا ف تفشلاب . اه راصلو يلوم اع
 7 50 : 3 - ريع 3 0 ص سيما ةلهسسلا

 داع هائوزأ نع اهذقأو مع داياوأ نم اهرثك

 0 دصلا نلذ ازال نأ ىلإ هباسللا بهذي امنيمو

 ريصامسا يك كله وا ماسلا ىلإ راو هايل خش ىلع دارج حرير نافق دوم



 ارامل

 رمشو معنأ رساأيو لبا بهوو ىلع رمذو لبا بركو حرشيلاو ناهلعو

 « ةوادبلا تايضتقم نم اهنأل « نيينميلا دنع اهدجت ال ءامسأب ءالؤه صتخبو

 مهراصبأ عوقو ةرثكل تاناأويحلا عءامسأ نم ا ريثك اهنيب تنأآر كلذلو

 اومسف «© ةلصخ وأ قلخ نع زمر اهئم لكل حبصأو « اهوفلأف اهيلع

 اهوحنو نابعثو ركبو بلكو ةبلعثو رمنو دنا ليبقلا اذه نم مهئامسأ

 دبعو ىزعلا دبعو تاللا دبمك « مهتهلآ ىلا بستنت مهئامسأ ضعبو
 دقو نايرسلاو نانويلاك مهل ةرواجملا ممألا نم سيبتقم اهضعبو « ةانم

 اميرو © ( نقره ) سوكرام فيرحت هنظن الثم سيقلا ءىرماف « اهوف رح

 اهولعجف « ءارماس » اوقرح امك ةيبرع ةقص هل نوكيل هقفيرجت أودمعت

 ©« « ىرشلا وذ » ىتانويلا دوبعمللا سراسود اولعج امكو « « ىأر نم رس »

 برعلا دنع افورعم نكي مل ( سيقلا ٌؤرما ) مسالا اذه نأ كلذ ديؤبو

 ناثويلا مهترواجم لبق وأ ةينارصنلا لبق

 نأ زوحب « ثراحلاف » « اهتمحرت دعب نانويلا ءامسأب نومستيب دقو

 «رخص» و © ضرالا ىف لماعلا اهانعمو ةينانويلا سويجرويج ةمجرت نوكب

ناسحو « رماعو 6« ديعس لثم © بقاثكا وأ
 . اهوحنو ١ دمحمو « ىلعو 4 

 ورمعو ثراحلا لثم « ريمح كولم ءامسأ نيب اهنم برعلا هلخدآ امب ةربع الو

 ةشوقنملا راثآلا ىف اركذ هل دجن ملو ليلق هناف

 لامشلا برع وأ نييناندعلا رابخأ مدقأ

 لصتت ىناثلا روطلا ىف لامشلا برع نأ تمدقت ىتلا نئارقلا نم ذخُوي
 ليعامسأ ةناكح انريتعا آذآ اميس الو 4 ةريزجلا كلت حيرات مدقأب مهرابخأا

 نرقلا ىف مهخيرات أدبي ةيليعامسالا نأل . برعلا كئلوأل ديدج خيرات ءدب

 ىلاوح الا اوظقيتسي ملو تابس ىف اوناك برعلا كئلوا نأك « هيلع لوعب
 وئشني مل مهنال © ركذلا ىلماخ اوناك مهنا بلافلاو . ىحيسملا خيراتلا

 قارعلاو ماشلا فراشمو .نميلا ىف ىرخالا برعلا لود تناكو « الود

 : ندمتلا كلذ كلامم نيب لفاوقلا ىلع ةراجتلا لقن ىف مهمدختست اهريغو
 اهريغ وأ راديقب اروطو « ةيليعامسالاب ةرات مهنع نوربعبو

 باتكلا اذه فلؤلل ءامدقلا برعلا بباسنأ باتك مجار )١(
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 نم ةيقب اهيف ناك ةكم لزن ال ليعامسا نا هتصالخ « ةيبرع ةفيص هيلعو دوهيلا نع هرثكأ ذوخأم ةيليعامسالا رابخا نع برعلا هركذ ام مدقأو
 مهنومسيو « ةيليعامسالا برعلا مه هدالواو « مهيف لسانتو مهنم ةيبرعلا ملعتو مهتانب نم ليعامسأ جوزتف © ريشب نب ضاضم مهرخآو مهرج
 ةيناطحقلا لعف امك «© مهنم اوسيل مهو برعلا ىن اولخد مهنأل ةبرعتسملا
 هل اودقعو هلاوخأ هجوت 2 راديق ليعامسسا دالوأ رهشأو ٠ مهلبق نميلا ىف
 باقعا راديق نم لسانتو . ةاروتلا ىف دراو همساو « زاجحلاب مهيلع كلملا
 ليعامسا نيب ءابآلا ددع ىف نوفلتخم برعلاو . ناندع دلو ىتح ةريثك
 وأ نورشع مهنأ نورخآ لاقو « ابأ نوعبرأ مهنا مهضعب لاقف © ناندعو

 © ةيليعامسإالا برعلا لسانت ناندع نمو ٠ كلذ نم لقأ وأ رشع ةسمخ
 وأ ةيناندعلا لئابقلا وبأ وه دعمو 4« ادعمو اكع دلو ناندع .نأ مهدنعف
 ىرتس امك ةيليعامسالا

 . ةاروتلا قيرط نع انيلا لصو لئابقلا هذه رابخأ نم هانملع ام مدقأو
 ىف هتوخا هحرط نآ دعب فسوب ةصق ءانثآ ىق نيوكتلا رفس ىف ءاج دقن
 نم ةلقاقب اذاف اورظنو مهنويع اوعفرو نولكأي اوسلج مث » : هلوق رئبلا
 مهو انذالو اناسلبو ةعكن ةلمحم مهلامجو داعلج نم ةلبقم نييليعامسالا
 لبق رشع نماثلا نرقلا ىف كلذ ناكو . )١( « رصم ىلا اولزنيل نورئاس
 اورتنشا نيذلا مهو رصم ىلا ةراجتلا نولمحي نويليعامسالا ناكو داليملأ
 رصمب هوعابو فسوي

 نوبراحي مهو نورق ةسمخب نيحلا كلذ دعب ةاضقلارفسفف مهركذ ءاج مث
 (؟ «نييليعامسالا» اروطو «قرشملا ىنب» ةرات كانه نومسيو « نييليئارسالا

 .ةيليعامسالا ةليبق همسات دارف ليعامسا نبا ةاروتلا 5 وهو © 4 راديق ا

 فرع ىف ةيليعامسالا حبصأو () مهدجم لاوز برقب بنتي وهو « لقالا ىلع
 دارملا نأ مهضعب نظو © تيبنو راديق : نيتليبق نيحلأ كلذ نم ةأروتلا

 ءاج ( داليملا لبق سداسلا نرقلا ىف ) نرقلا ضعبو نرقب ايعشا دعبو
 ةريرح ٍلامش حستكاو رصنتخب برعلا هيمسي ىذلا ل رصنةدخوت

 ىف ل قرشملا ىنب وأ راديق ىنب وأ  ةيليعامسالا ىلع عيلغو برعلا

 "ه ددع اال ص نيوكتلا رفس غ1

 "+ و "5 عامل راع ىاال و ”# ددع 5 ص ةاضقلا ()

 اإل و ١١ دمع ؟١ ص ايعشأ (5)
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 لاق 0 ةءوبنلا وأ ريذحتلا بولسآأ ىك ريخلا كلذ ءاج دقو ةيداملا

 لاق اذكهو لباب كلم رصنذخوبن اهبرض ىتلا روصاح كلاممو راديق ىلعال
 مهتيبخأ نوذخأب مهنا قرشملا ءانبأ اورمدو راديق ىلا اودعصا اوموق برلأ

 مهيلع نودائيو . مهلياو مهتاودآ عيمجو مهققش ىلع نولوتسسو مهمنغو
 ةيليعامسالا نع ةأروتلا هتركذ ام رخآ كلذ . ١( © ةهح لك نم لوهلاب

 . لباو مايخو ةيشام لهأ اوناك لئابقلا كلت نا لاح لك ىف رهظيو
 انركذ دقو .٠ ناوجراو بهذو هورثو ناش مهلو 3 هراحتلا نولمحل أآوناكو

 3 0 ء- روص ل ع برعلا نع لايقزح هلاق ام

 دهن ءئرما 0 هيلع اف ءادر 0 كلذ كل 0 نويليعامسا
 ةئام عبس و اقلأ اهيلط ىتلا بهذلا ناصرخلا نزو ناكو هتمينغ ناص رح

 ىلع تناك ىتلا ةيناوجرالا بايثلاو تافطتلاو ةلهالا الخ ام بهذ لاقثم
 ا) « مهلامح قانعأ ىف تناك ىتلا دئالقلا الخ امو نيدم كولم

 راثخال ممتع ىناغ املا ةيليغامسالا لاوحا نم ةوزكذ اه عدقاق :ثرعلا اما
 ةوزغ ىنعن © مهتءاور ىلع هونب وأ دوهيلا نع هوذخأ مهلعلو « ةاروتنا
 . برعلا دالب نيروشالا ةوزغ نع انمالك ىف اهاندروأ دقو برعلا رصنتخي

 تبهذو اوقرفتق مهفعضأ رصتتخب نأك 2 اروهد مهنع نوخرؤلا تكس م

 لئاوأ ىف ٠ روهظلا ىلا اوداعو اورثاكت مث . مهرابخأ تيفخ وأ مهترهس
 اوقرفتو ةماهت اوألم نآش تاذ ممأو لئابق مهو ٠ اهليبق وأ ةينارصنلا
 ةليبقلا ةتوافتم نامزأ ىف اهريقو ماشلا ةيدابو دجنو زاجحلا ىلإ اهيف
 . ةديدع عورق اهتم لصأ لكل لوصأ ةسمخ ىلا اهلك عجرتو « ةليبقلا دعب

 :ةروصلا هذه ىلع ناندعب اهنسن لعبت اهلا راششملا لوصالا امأ

 هدايا ةعبب ر ةعاضق رضم رامتا

 هلحم ىف اهنم عومجم لك ىتايسف عورفلا امآ

 "لاو ؟؟ عامه ةاهنلا 5 ؟2ل ب 59 ايعرأ ةءوبنو *” عا" تيدوهي (')



 سارع هبيرع

 زاجحلاو دجنو ةماهت ىف مهلزانم

 اثير الا دحنو زاححلاو ةماهت ىف تمماقأ ةبداب ةيناندعلا برعلا تناك

 كع : نيميظع نيعرف ىلا الوا ةيناندعلا مسقتو . ةكم ىف اورضحت دقف

 ناتويلا اهركذ دقو © ةماهت ىبونج ديبز ىحاوت ىف تلرزنف كعاامأ . دعمو

 سيلو مالسالا مايأ ىلا ةيقب كع نم ىقبو ( مزوو[بز ومعاه ومسف مهبتك ىق

 ركذي خيرات مهل
 اذاو : مهلك ناتدع بقع لسانت هنمو ٠ ميظعلا نطبلا وهف « دعم » امأ

 رهتتخيب ةوزغ تحص اذاق . لجرلا ال ةليبقلا نودي رب « دعم » برعلا لات

 . داليملا لبك سداسلا نرقلا ىف ىربك ةليبق دعم تناك : برعلا اهركذ امد

 : رازن ىف لسسلاو ةرثكلاو © صلقكو رازن < نب ريبك نيعرف ىلا تمسقنار

 « داباو : ةعيبرو © رضمو < ةعاضق : ةسمخ اهرهشأ عورق ةدع مهر

 0 ةروصلا هذه ىلع دجنو زاححلاو ةماهت ىف مهلزانم تناكو 4< رامثاو

 أمف رمحالا رحبلا ءىطاش نم هدج مهمانغإ ىعارمو ةعاضق نكاسم تناك

 زيح ىلا : ةماهتو دجن نيب دحلا ىهو قرع تاذ ىهتنم ىلأ 4 اقرش اهنود

 تاورسلا ىلا مرحلا زيح ىف تماقأ رضم لئابقو . لبجلاو لهسلا نم مرحلا

 ليجلا طبهم ىف ةعيبر تماقأو « دالبلا نم اهالاو امو روغلا نم اهنود امو

 امو قرع تاذ نطبو ( نيموي ةريسم ةكم نيبو هنيب ) ةدنك ىذ رمغ نم

 نيب ام اعم رامناو دايا تماقأو . ةماهت نم روغلا ىلا دجن دالب: نم اهبقاص

 هريغو صتقل راصو : اهبقاصو اهالاو امو نارحن دح ىلا رصم ضرأ دح

 اهتدوأو ةكم ضرأ دعم دلو. نم
 دالبلا نم اهيقاص امو اهلابحو اهباعشو

 ىف ةدحاو ةليبق مهنأك « قافوب هذه اهلزانم ىف لئابقلا هذه تلاز امو

 3 مساوملا مههمجت و عماجملا مهمضت ؛ مهئاوهأ فالتئاو مهتملك عامتجا

 ىلاو © مهلكاسم تنبابتو مهتاعامج تقرغتف مهنيب ةنتفلا تعقو ىنح

 : هلوقب لهلهملا يشب كلذ

 ١؟ ىركبلا 6:
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 ك1

 الولح دعم ولب اهيفو ريهدلا ىف ةماهت انراد تينغ

 اليلقلا زيزعلا لتقب مهنيب مهيلع ترمأ اسأك اوقاستقف

 ىلع لك اهقرفت بابسأو لئابقلا هذه رابخا نم برعلا هركذي ام كيلاو
 هدح

 ةعاضق ب ١

 نم ةعاضق نودع نيباستلا ضعبو «© دعم لئابق نم حزن نم لوأ ىه

 ابرح اهحوزن ىف ببسلا ناكو 5 ناندع نم اهنا اتدتع حجرالاو ةيناطحقلا

 نم ىعاضق لجر اهقشعت ةيعيبر ةاتف بيسب «© ةعيبر نيدو اهئيب تعقو

 «© ةعاضفقل كع ترصتناو « ةعيبرل رامناو داياو رصم ترصتناو © دهن ىنب

 كلذ قو 4 ادذحت اومميو مهتكامأ نع اولحأف ةعاضق ىلع ةرئادلا ترادف

 : رضم نم وهو برظ نب رماع لوقب

 ايشاوملا ىجزت ماشلا تاجلف ىلا هلك قوقلا . نم: اقيلخا ةعاضق
 انذلانب ناك قمتم. اق يتق :نكلو مهل انجارخا ناك لاقت نع امو

 اينامالا رارزجلاب ىنمت ةادغ هرد رد ل ىدنهلا مدق امب

 نيرحبلاو دجن ىلع برعلا ةريزج ىف تقرفت نوطي ىلا ةعاضق مسقتو
 لظو 2 امهرغو ماشلاو قارعلا َق الود اهضعب ًاشنأف 3 ماشلا فراشمو

 : اهلزانم ءامسأ عص ىهف ةعاضق نوطب امأ . الحر ةبداب نوقابلا

 مهيلاو « قارملاب ةريزجلا ضرآ نم رقبع اولزن : ناولح نب ديزت (6)
 ةيديزتلا دورثلاو ةيرقبعلا ىبارزلا بسنت

 ٠ اهربخ

 «© ةليهجو ةكتوحو (دع) دهلو ةرذع : ذاخفا ةعبرأ مه : ملسا (84)

 دجن ىلا اوحرن مث ىرقلا ىداوب رجحلا اعيمج اولزن

 ةلود اهب اوأشناو ةرحلا ىلا اولحر مث 5 نبرحبلا اولزن : ونت )2(

 اهركذتس

 ةدهن اضيأ ىمست (#عز



 لحكر

 4« (د4ب) فالعلاو © مرجو « بلك : ذاخفأ ةثالث ىه : ناولح نب ناير (1)

 : ماشلاب اوقحل .

  ةهب اوماقأآو ©« برأم اولزن ىتح نميلا دالب ىلا اوحزن : ارهبو ىلب (0
 ةنئدملاو ءاميت نيب ام ىلا ىلب ءاجف © اوقرفت مث انامز

 دايز  ةلويه

 رمع ب فوع ب ممجضدعم ب حيلس . ةئيهح ب ملسأ

 قثللا دواد ةلابه دمر

 ناولح  نارمع| ةعاض#

 ناير ارهب
 رمدلا ةربو ٠ بلغت

 ونت ب هتلاللا ميت  دسأ
 ةناتك بلك

 ورع

 ىلب

 :ةماو .٠ بيسلا ضعب ةلعل وأ 4 احيحص اهحورنل هوركذ ىذلا بيسلا

 نمزلا عم اورثاكت اذا ةيدابلا لهأ نآل 6 ةوادبلا وهف ىقيقحلا ببسلا

 وعدب دق أم ريغ  هأوس نوبلطي مهضعب بهذ مهتيافك نع رصاقتو اورئاكت
 وزغلا بلطو ناودعلا بابسأ نم حوزنلا ىلا

 اؤوحرن مهنا رهظتو «© ناتدع ىلب نم نيحزانلا مدقأ ةعاضق وثب ناكو

 ,حتفو الود أشنأ ةرماعلا دالبلا لزت نمف 4 ةليلك هلبق وأ دالبملا خيرات ىلاوح

 0 نم عرف لكل نأ ىلع .٠ هرابخأ تعاض ةيدابلا لزن نمو 6 اندم

 3 ار سم

 ةعاضق لود

 -ألا مهرابخا نم انيلا لصي ملو « ةريثك ةعاضق نوطب نأ تيار دقو

 .ةلمحب مهدالب ةينامورلا دونجلا لوخد رثا ىلع حتفلل اوبه مهلعلو . داليملا
 دعب ىعيبط ةضهنلا هذه لثم ناق 6 مدقت امك داليملا ليبق سولاج سويلا

 فالع وهو ناير : 49١ ص ٠2 مزح نبال هبرعلا باسنأ ةرهمج ىف (6

 هق عفو ! كل اصلا سك اديب
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 نأ برعلا بتك ى ءاج ام كلذ ددؤيو .٠ ليفلا ماع ىف ةكم ىلع ىشابحالا.

 ارارف ناك مهحوزن لعلف )١( نيرحبلا ىلا اوحزن مث ةماهت ىت اوناك ةعاضق
 ِق ( نسسرفلا نم ) فئاوطلا كولم عضعضت كلذ ققاودو . مورلا دنج نم.

 مهتيدابل رظنلاب اهبصخو دالبلا كلت تاريخب نوعمسي مهو 6« سراقو قارعلا:

 ببس مهحوزتل ناك امير وأ . قزرلا نوسمتلي ندمتملا ملاعلا ىلع اولمحف
 ناك نورق ةعضب قارعلاو ماشلا فراشمب رم دقف لاح لك ىلعو 5 رخآ

 نويطينلا 'مهلبق اهعزاتتب ناك امك © نويعاضقلا اهيلع ةدايسلا عزانتي

 ةرذانملاو ةئساسغلا مهدعب اهعزاتت امكو 2 نوبرمدتلاو

 ىلبو ةئيهج -؟83 ٠

 دودح نم ةنيهج لزانم تناكو «© ةعاضق نوطب نم ىبرغلا مسقلا امه

 دودح ق ىلب لزاتمو 2 رحبلاو دجنت نيب ام داو ىلا رعشالاو ىوضر.

 ىلا اعجار مث ناعم ىلا مث ةارشلا لابج ىلا مث كوبت دح ىلا المش ةنيهج
 (' رصم دودح ىف امرفلا ىلا ابرغ رافجلا مث مورادلا مث رافملا ىلا ةلبا

 عسستم ق رصم دودحاو برثو عبش نيب ام مهلزانم تناك ىرخأ ةرابعبو .

 ءزجلا نولغشي اوناك مهنأك © رمحالا رحبلا ءىطاوش ىلعو زاجحلا ةيرب نم.
 مهل نكت ملو . رصم دودح ىلا ائيس ةبربو ىبرعلا زاجحلا نم ىلامشلا
 ركذ دقق . الايجأ اهديعصو رصم ةيداب ىلع اآوبلغ مهنكلو 6 كولمو ةلود

 4 ممألا رئاس كانه اورثاكو 04 ةشيحلا دالبو رصم ديعص نيب ام أورشتناو-

 ةشيبحلا اويراحو مهكلم اولازاو © مهتملك اوقرفو ةبونلا دالب ىلع اوبلغو.
 (9 « دهعلا اذه ىلا مهوقهرأق

 دقق © ةينارصنلا لئاوأل رصم رابخأ نع نانويلا هركذ ام كلذ قفاويو

 ةيبرغلا ةودعلا ىلع امهمايأ ىق اورثاكت برعلا نا » سويئيلبو نوبأرتسا ركذ.-
 « ديعصلا ىلعأ ىف ليثلا نيبو هنيب ام اولغش ىتح « رمحالا رحبلا نم.
 ةراجتلا اهيلع نولقني لامج مهل تناكو . مهنم طفق ناكس فصن حبصاو.

 « ةبوتلا دالب ىف اولغواو «© اهوكلمتو ةشبحلا اوخود دق ةينارصنلا لئاو#

 ؟ ج ؟87 نودلخ نبا (؟ر ١٠ ىنادمهلا (؟) 945 ةزمح (؟
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 فبصو ىف نانويلا غلابو ٠ اهنوفرعي ةرصتخم قرط رصم ىقفو اهيف مهلو

 نفجتزلاب مههوجو نوئهدب مهءامعز نأ » : اولاقو وزقلل مهبحو مهتنوشخ

 اوقباض ىتح حتفلل ال وزغلل نولتاقي مهناو © مهتهلآ هوجو نونهدي امك
 قى قفتاو 4 ناوسأ لالش دنع ةيماحلا اوميعب نأ نانويلا رطضاو 04 رصم

 هركذ مدقتملا سولاج ةدايقب برعلا دالب حتفل ةلمح مورلا ديرجت كلذ ءادثأ

 تناكو © « شاحالا برع » خرؤملا مهيمسيو «© « هلهأ اوقباضو ديعصلا

 كئلوأ لورنب مهتدابعو نييبوينالا ةغل تريغتو « ةفادنق اهل لاقي ةكلم مهيلع

 ن3( ةيبرع تحبصأ ةيرصم تناك نأ دعبف « اهيف برعلا

 ىلع ابلاغ ةيئارصتلا لئاوأ ىف ناك ىيرعلا رصنعلا نأ كلذ نم لدتسيف
 ىتليسك مهب دارملا نكي مل ناق ؛ ةبونلاو ةشيحلاو ةيقرشلا رصم ءارحص

 نآل © مهل دالبلا كلت حتف اتدهم دقق نودلخ نبأ امهركذ نيتللا ىلبو ةنيهج
 درل دنجلا نودرجب مهو مهتزوح و لا و

 شربالا ةميدج
00 

 حولت ل *

 هنوظفلب مهو نائويلأ بتك ىف هركذ عاج ةعاضق نم ريبك ع عرف خونت

 ةعاضق نم حيزم اخ رك نأ نوباسستلا ركذو )5 عن تيونات «

 ىقتلاو نيرحبلا ىتأ مهف نب كلام همسا دزالا نم اميعز » نأ اولاق « دزالاو

 لاتقلا ىف نواعتلا ىلع افلاحتف © همسأ لثم همسا ةعاضق نم ميعزب كانه
 لئاوأ ىف وأ فئاوطلا كولم مايا ىف كلذ ناكو © « اًحولنت » اومسف
 ( ةينارصنلا

 ةميذجل قارعلا ىف اهمدقأ « قارعلاو ماشلا فراشم ىف لود خونتل ناكو

 حجارلا وهو (4) ةعاضق خونت نم هنا ةزمحو ىدوعسملا ىريو « هبسن ىف

 راد تناكو 6« ةريحلا باحصأ ةرذانملا ةلودل ليبسلا تدهم اهنال « برعلا
 « مهف نب كلام اهكولم لوأو . ايسيقرقو ةقوناخلا دالب نيب ةريضملا ىف اهكلم

 ةةمدعتت عما, 208 3( ت ةطقمصع, 11. 90 8 36 ١

 454 ةزمح ١ ج ؟٠٠ ىدوعسلا (5) ه6 ةزلع 25
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 ةهعم هلو ءابزلل ارصاعم ناك هنا اوركذو « هركذ مدقتملا ةميذج هنبا هفلخو

أ نم نذا وهف  رمدت نع انمالك ىف اهانركذ ةعقاو
 داليملل ثلاثلا نرقلا له

 « مزحلا رهاظ ةياكنلا ديدش ىارلا بقاث « اميظع اكلم ةميذج ناكو

 « برعلا لئابق ىلع تاراغلا نشف © شويجلاب ازغ نم لوأ هنا اوركذ

 رمنلا نيعو ةقرلاو رابنالاو ةريحلا نيب ام ىلع داوسلا نم ىلوتساو

 هل نكي ملو 35 هودحتساو ءارعشلا هحدمق ةوطسو ةبيه هلو

علا كولم نم الزنم ةريحلا ذختا نم لوأ وهو © ىدع نب ورمع
 هلوأو © بر

 ,مهتمو مخل وأ رصن لآ ةلود دج وهو « مهيتك ىف ةريحلا لهأ هركذ كلم

 مهركذ ىتأيسو )١( ةرذانملا

 هتناكو « ارطب ىف نييطبنلا ةلود لالحنا دنع اهوءاجف ماشلا خونت اما
 هبرعلا ةيداب ىلع مهولمعتسأو مهويرقف ماسشلا تكلم دق مورلا ةلود

 ةهكولم نم برغلا ركذي مل ©« ةضقانتم ةبرطضم هذه خونت ةلود رابخ

 مهبلغف © لطي مل هنا ىلع © مهكلم نمز الو مهلامعأ نم اًئيش اوركذب ملو

 (9 نيرسنتق ىف اهضعد

 خيلس ب <

 ةوكلمي مل مهتكل « مهناوخا نييخونتلا عم ماشلا فراشم حيلس تءاج
 (دهع) « ةمعاجضلا » مهل لاقي مهنوطب نم نطب ىف ةلودلا تناتو . مهدعب ال'

 هباوم دالب ىف مهلوزن ناكو « ماشلا فراشم ةموكح ىلع نييخونتلا اوفلخ

 نم برعلا ركذي ماو (©) نوتيزلاو نيراوحو ةيملس قو ءاقلبلا ضرأ نم

 مهتم نوذخأيو <« ماشلا فراشم ىف برعلا نوكلمي اوناك (ه) كلام نبا
 ,لمعوأ برح ىلا ةجاحلا دنع مورلل اهنوعمجيو 4 لجر لكنع ارائرد ةوانإلا

 91 ةزمح (0)

 ١ ج 5١15 ىدوعسملاو ١ ج ؟555 ىبوقعيلاو 5 ج 549 نودلخ نبا (؟ز

 1 5 ٍج 148 توقاي ()

 ىظنآ ٠ ةعاضق نب ىفاحلا نب نارمغ نب نودلخ نب ميلس نب دعس نب معجت ءاتبأ مه (#) >

 65١ ص ةرهمجلا 6« مزح نبا

 ؟١1ه فراعملا (د) ١/٠ ىنئادمهلا (2)
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 اآولحو ماشلا ىلع ةنساسفلا مهبلغ ىتح كلذ ىلع اولاز امو . هنوعيطتسا

 ءيجيس امك مهلحم

 نأ رابخالا باحصأ ركذ دقف © كلذ نم رثكأ اوناك مهكولم نأ رهاظلاو

 كلم مهيلعو © معاجضلا ةزوح ىف تناك ماشلا فراشم اوتا ال ناسغ ىنب

 تفكنتساف ةواتالاب نييناسغفلا بلاطف © ةلوبه نب قثللا دايز همسا مهم

 رافصلاب ترقأو ناسغ ىلع ةرئادلا ترادو ناقيرفلا لتتقاف «© اهءادا تبآو

 دواد نب رذنملا نب ةطبس ىلا معاجضلا ةموكح تراص ىتح « ةواتالا تدأو

 اوجرخأو نويناسغلا بلغت همايأ ىفو . ورمع نب ةبلعث نب طيبس ليقو

 ناكو © اهيلط ىف ددشو «© ورمع نب ةبلعث مهريمأ ناك ةواتالاب نييناسغلا

 : لاق © « ؟ ةواتالا ىف كتلع حيزي نميف كل له » : لاقق اميلح ةيلعث

 هاتأف اكتاف عذج ناكو . « ورمع نب عذج ىخأب كيلع » : لاق © « معن »

 : لاق © « معن » ؛ لاق « ةواتالا كل عمجأ نأ نم ىأ « ؟ كقح نم ضوع

 هلصن عذج لتساف © فيسلا دمغ لوانتو هدي طيبس دمف © « هذخ »
 «© )١( الثم تبهذو « « كاطعأ ام عذج نم فخ » : ليقف «©« لتق ىتح هبرضو

 ا ا ركل وعل و ا

 اميرغ )9 ل ةبترب نيف ورعملا ا نم راص م

 رفحلا ةئيدم

 اولزنو قارعلا ىلا مهضعب حزن ماشلاب مهرمآ ىلع ةمعاجضلا بلغ املف

 لصوملا نيبو اهنيب « تيركت برق رهحلا اهل لاقي ةنيدم اهيفو « ةريزجلا

 جاربالا اهيل ةنيصح تناكو © 428 ( ارقأ ) نانويلا اهيمسيو تارفلاو

 كلم ةمعاجضلا ىلعو « نورطاسلا همسا اهلهأ نم مكاح اهالوتب « عالقلاو

 ىف ةيناساسلا ةلودلا تناكو « انيح اهالوتو رضحلا حتف نزيضلا همسا

 ب لوآالا ٍروباس وهو ريشدرأ نب ىوباس ىلا كلملا ىفقأ املق © اهلئاوأ

 نأ دعب ةئيدملا حتقو هبراحو هيلا راس « اوزغو اعمط نزيضلا نم ىآرو

 )١( ةزمحو !؟ ج 599 نودلخ نبآ ١١8
 )#( 2ملوعالعانع ب نيمسالا نيب مدعنتم هباشتلا نأ ود
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 هبهذو )١( هدالب نم مهج رخآ ىتح 56 مهعبتتو .٠ نينس عبرأ اهرصاح

 نيحلا كلذ نم ةمعاجضلا كلم

 ةعاضق رئاس

 ,ىلاعا ىف كوبتو لدنجلا ةمود ىف ىرغص ةلود اضبأ ةعاضقل ناكو : بلك
 ةدنك نم نوينوكسلا اهيلع مهفلخ ةعاضق نم بلك نم اهماكح « زاجحلا

 «© برعلا ةريزج نم ةفلتخم نكامآ ىف تماقأ ىرخا نوطب ةعاضقل ناكو
 نكذت ةلود مهل نكي مل مهنكلو «© مدقت امك نميلاو ىرقلا ىداوو نيرحبلا ىف

 ,حتفلا بلط ىف ةيبرع ةضهن برعلا ةريزح ىلامش ىلا نييعاضقلا لاقتناف

 < ةفلع مآ وا دانلع امعأ هللا تاضقت ةلهج نع فرزلا, قاعم وتلا نا

 ملاعلا اهيف اوبلق مهناق نيملسملا نمز َق مهتضهن اريثأت اهرثكأو اهدعأ

 خيراتلا هجو اوريغو

 رامثا - "

 .ةماهت تقاض ةعاضق دعبف « ةماهت نم ناندعملئابق قرفت ىلا عجرنلف
 نيبو اهنيب اماصخ حوزنلا اببس نولعجب برعلاو 6م تح زنف رامنا نع

 نع كلذب نوزمرب مهلعلو - برهو رضم هيخآ نيع أقف رامتأ نأو © رضم

 ااهولرتفق تاوربسلا لايج ىلا انعظف © معثخو ةليجب : نائطب امهناو ءىش

 نم ةلسيجي نوطب تق رفتو © ليؤط ربخ ق اهيلع اومصاختو اعوكلمو

 مهنيب تناك ىتلا بورحلا

 داي - ؟
 «تعقو برح اهحوزن ىف ببسلا نا اوركذو « ةماهن نم دابأ تحزن مث

 .نم تجرخف اهرمأ ىلع دايا تبلغو © قئاخ ىف رضمو ةعيبر نيبو اهنيب

 : رضم نم ةصقح ىئب دحأ لوقب كلذ قو 6 قارعلا ىلا ةماهت

 اميري دق تأرمضم ليخب انيطو دق قئاح مولا ادانأ

 اثيرجحملا ىمحت برحلا باضغ موت لك سراوفلاب اداعتث

 ائيلدنجم رابدلاب اوهعمأو ايانلابو يباهئلاب انبأق

 :ارهد كانه اوماقأ . ةفوكلا ناكم برق قارعلا داوس ىق دابا 0

 هيف رع ةداع ىلع قارعلا لها نوزغ اوناكو « ءاحنالا كلت ف اورشتن

 .تراغأق 4 ناورشونتا ىرسك ىلوت ىتح . مهنم نولمحتي مجعلاو ؛« ةيدانا
 .مهاقنو مهنم لتقف ىرمسك مهأآزقف © نهوذخأف سرفلا نم ءاسن ىلع دابا

 «؟ ج ؟:5 0و الا نودلخ نبا(



001 

 1 ما وقام 1 فيرا عونك رد رام تار ظلال
 'ةوقرفتو « مهب تكتفف لثئاو نب ركب نم اموق مهيلع رصنتساف « لصوملا

 )0 كلور يخ ميدكب ببصوا ليعوت > ماسخلا ةدليو مورا ضرأ ىف

 7-0 ةعيبر م ؟

 لئابقلا نم ةماهت ىف دهعم ىنب نم قبب مل
 تح زرئف 35 اهربكأ امهو © رضمو ةعيبر الا ىربكلا

 هذهو اهلئابق يف دبا نمل ولالا

 .(لودحلا رظنا) : اهعرفت بسحب لئابقلا كلت مهأ

 « سيقلا دبع اهنم تحزن ىتلا لئابقلا رهشأو
 تلحأف ب دابا اهيفو ل رحهو نيرحبلا تلزن

 اهودستا) نب رحيل ىلع سيقلا دبع تبلغو « ادايا

 ةريثك ىهو مهلئابق نيب

 زاجحلاو دجن ىف ةعيبر نه ىرخأ لئابق تلزنو
 ىت اهنم لئابق تلزنو « اهالاو امو ةماهت فارطأو
 . (*دهب) بلكا مهلمو هلها تفلاخف نميلا دالب

 «زاجحلاو دجن رهاوظ ىف ةعيبر لئابق رئاس تماقو
 ىنتح ©« (#د6د) ةعيبضو ةزنعو بلغتو ركب مهو
 ءىجيس امك ساسجح لتق ىف مهئيب برحلا تعقو

 ىلا ضرا نم مهلقنت بورحلاو عئاقولا تلاز امو

 - ىتح « ركب ىلع ةرهاظ كلذ لك ىف بلغتو ©« ضرأ

 0 ضراع ىف ةبقع ىهو  ةضق موي أوقتلا

 تددشتو أآوقرفتف 4 بلغت ىلع ركبل ةرئادلا تناكق

 ةرنعو لئاو نب ركب ترشتناو « دالبلا ىف بلغت

 يلا نبرحبلا نيبو اهئيب اميف © ةماميلاب ةعيبضو

 ىلا ةلبالا ةيحانو اهرظانمو قارعلا داوس فارطا

 ةريزجلا فارطأىلا ةليفغو رمنلا تزاحناو ١ اكمل

 اهفلخ امو لئاو نب ركب دالب ىلا اهتود امو تاناعو

 عجار ) - (5) ضرآ فراشم نم ةعاضق دالب رم

 ( ءرحلا !ذه طئارخ نم ةئماثلا ةطبرخلا

 | 43 1 ةعيبر
 | ساق بله

 سيقلادبع

 لثاو ريما

 ركب
 مشج

 | 1 بمص ىلع ةبلعتةي اكءبعك_ركشب

 ؤ لحب
 ةرم لهذ نابيش كلام_ةعيبضم_-سيف

 ال ىركلا )١( س ودس_نابيش -لهذ
 . نع مهلمجب وهو (5؟؟4) مزح نبال باسنالا ةرهمج نم بيوصتلاو + ىضفأ لسالا ىف ()

 رضم نب سايلا نب ةعمق نب ىصقأ ونب لوقيف رفم

 دلفنتسق ةعيط ) ةباسنلا بيبح نب ددحم رفعج نبال اهفلتؤمو لئابقلا فلتخم ق (هيدإ
) 

 ةعيبر نب  ماللا مضب  بلكأ ةعيبر ىفو : ”98 ص (١1مهوه]) نجئتوج

 759٠68 ص « مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج : رظنأ . رازن نب ةعيبر نب ةعيبض (د4 *د)

 ه1 ص ىركيلا (؟)



0-5 

 ةعيبد ىف ءاوللا

 جارخاب تادب ىتلا ىه اهنأل © برعلا خيرات ىف ميظع نأش ةعيبرلو

 . ريكالاف ريكألل ءاوللا نوكب نأ وزفلا وأ برحلل مهعامتجا ىف مهماظن نم

 ىأ ) اورفقوي نأ مهتنس تناكو © ةزنع ىف  مهتماعز ىأ  مهؤاول ناكق

 نم الا ةعيبر نم كلذ لعفب الق 4 مهيراوش اوصقو مهاحل ( اوليطي.

 مهتتس تناكو ©« سيقلا دبع ىلا ءاوللا لوحت مث . مهبرح ديريو مهقلاخي

 « لئاو نب ركب ىلا لوحت مث . مهمدقت نم ةنس ريغ مهل ناكو « طساق نبأ

 اذاق ©« قيرطلا ةعراقب هنوقثوي اوناك رئاط خرف ىف مهريغ اوءاسف
 سانلا ملع

 ةعيبر نب لئاو مهنم هيلوق ©« بلغت ىلا ءاوللا لوحت مث . هراسب وأ رئاطلا

 ورج هعم ذخأ اذه مهميعز راس اذا مهتنس تناكو  روهشملا بيلك وهو

 ٠ هبرقي ملو هبتجت الآ دحا هءاوع عمسي الف © ىوعيو حيصي وهو ناكملا
 (١)هيلعبلفف «بيلك» : اولاقف هورصتخا مث « «لئاو بيلك» : نولوقب اوناكو

 رضم ب مه

 ىتح « ةماهت ىف اهلزانمب اهدحو ةميقم ةعيبر جورخ دعب رضم لزت ملو

 اوبلطق مهنع مهدالب تقاضو « مهلئاصقو مهددع رثكو اهلئابق تنبايت

 ىغبو « لزانملاو لاحملا ىف اوسقانتو « ءاملاو ًالكلا اوعيتتو شاعملاو عستملا

 لودجلا ىف ىرت امك ةديدع لئابق مهو 2 اولتتقاف ضعب ىلع مهضعب

 فدنخو ناليع سيق : نيريبك نييح ىلا عجرت ىهو . ةيلاتلا ةحفصلاب.
 ىلا نيعلاط ةماهت نم سيق تنعظف ©« سيق ىلع فدنجل الوأ ترهظف

 تلزتفق © ةماهت نم روغلا فارطأ ىلا تزاحنا مهنم لئابق الا دحن دالب

 فئاطلاو ةارسلا ةيحانو اكربو ةشيب ىلاو ام ىلا ةماهت روغ نيب ام نزاوه:
 دالبلا نم اهبقاص امو ساطواو نينحو زاجملا ىذو

 دجن رهاوظ ىلا ةخباط تجرخق «© ةكردمو ةخباط لمشت فدنخو

 تحزنو © زاجحلا ىف اهالاو امو ىوضر لابج ةئيزم تلزنق . زاجحلاو

 ءانثا ىف اهنولزني اوناك ىتلا بلغتو ركب لزائم اولحو زاجحلا نم ةبضو ميمت:

 ١ ج "591 ريثالا نبا ئى)
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 دال ل ارشاح ل لعزل و نر نا ديس و لل

 نيب مهنم لئابق تراصو « نامع ىلا مهنم ةقئاط تعقوو ©« سيقلا دبع نبأ

 دايال تناك لزانم كانه !ولزنو ةرصيلا ىلي ام ىلا نيرحبلا فارطا

 .تراصق « اهيقاصو دالبلا نم اهالاو امو ةماهتب ةكردم لئابق تماقأو

 لابيج نم لاح ليذهل تناكو .٠ نامعت نطبو ةترعو تافرع ةيحان ىف ةكردم

 باعشلا كات ليباسمو ةيبرقلا اهباعشو اهتدوأ رودص مهلو 4 ةارسلا

 نب_ ةميزخو © ليذه راوجب نالبع سيق نم.ناودعو مهف لزنو . ةيدوالاو
 ماقأو ©« رحبلا فايسآ ىلأ مئاهتلا كلمت ىف اولاطتساو © ليذه لفسأ ةكردم

 اولاكف © مهددعو مهتعامج اهبو اهالاو امو ةكم لوح ةنانك نب رضنلا دلو

 مهلزنا ىتح ةكم لوح رهف دلو ماكآو ٠ ةناتك نب رضنلا ىلا نوبستني اعيمج

 هفالتخا ىلع برعلا نم زاجحلا لزلف ١١( شرق مهو مرحلا بالك نب ىصق

 ليذهو ناودعو مهفو ميلسو ةنيزمو ةرازقو نافطغو سبعو دسأ مهلوص]
 عجار ) اهريغو ةنيهجو دسأو ىطو ةعيبر نب بالكو لالهو لولسو معئثخو
 ( ةنماثلا ةطيرخلا

 ةكم ىف اورضحت مهتاق (؟) اشيرق الا © لحر ودب ناندع لئابيق لكو

 مهركذ ىتأيسو
 دالب ءاحنأ ىلا ةماهت نم نانتدع لئابق قرفت اهيف انرصتخا ةكلذف هذه

 هدعبو داليللأ لك ىلوآلا نورعغلا ىف بلاغلا ىلع كلذ ثدح دقو «© برعلا

 . مالسالا روهظ ىلا مهق رقت دعب مهرابخأ داربا انيلع ىقب . جيردتلاب

 وزفلا مهنداوح رثكآو © مهل رقم الو مهدنع ةباتك ال لحر لئابق مهنكلو
 مهعئاقو درس ىتأتب الق . ةعاضق لئابق ضعب نع هانركذ ام الا « بهنلاو

 ىعرم ىلع ماصخ اهرثكأ نآل ©« ةيخيرات ةيمهأ اهل نوكي املقو © ةقسانتم

 ظفحي ملو . كلذ وحن وأ بهت وأ ةاتف ىلع ماصتخلا وأ «© ءام و؟

 ىلع ىتاثس 6« « برعلا مايآ » اهومس ةليلق عئاقو الا اهنم نويرابخالا

 هبرع نم ناتدع ريغ ةثلاثلأ ةقبطلا لود نم ىقب نم ركذن نأ دعب اهتصالخ

 نميلا : جراخ ةيتاطحقلا لودلا ىنعن © ىناثلا روطلا ىف لامشلا

  )0١١جا .599 نودلخ نبا (0 ه6 655 ىركبلا <



 تملا جرا ةيناطعغلا لدرلا
 + نارك رفع ةعضب» شيلا اوكشم. مهنآا رمحتو ان تراق : للا تيازن دق

 اوتاكو اليلق مهيف لتقلا ناكف « برحلاو وزغلا ةليلك ةبراجت الود اوناكو
 وا لا ةلقأ نم طحقلل' ةصرعا مهو © مهتطاوم- مهب قيضتا نتح .نورئاكش
 فارطأ ىف قزرلا نوبلطي اذاخفأو انوطب نوحزني اوناكف ©« دادسالا راجفنا
 نامع وأ نيرحبلا وأ ةماميلا مهضعب لزتيف « الامشو اقرش برعلا ةريزج
 اورعتسا اجرف اولا اهم « قارعلا وأ ماشلا فراشم وأ زاجحلا وأ
 ارتسو لودنا |رتقتي ىتح مقلاجلا لوطت دعو © ارهح وا اواني اولتماكتو
 لصي مل مهدنع ةباتكلا | ةلقلو . اهريغ وأ برحلاب نوديبيق رصقت وأ لزانملا
 اثوشم ليلقلا اذه انلصو دقو . ليلقلا الا نيحزانلا لاوحا نم انيلا
 هيما وه د . اهدهع دعبل اهطالتخاو مهرابخأ عايضل 4 ابرطضم

 وا ناله ا يمحا لا اهيا ومجرب نا .نيب 6 مماسلا ف ةاؤزرلا7 فالعخل
 وأ لودلا كلت ىف رظننف . هقيمحت رسعب امم كلذ ريغ وأ ةقلامعلا وأ فعم

 خبراتلا نوؤش ىف اهريثأت ثيح نم لئابقلأ

 ةثلاثلا ةقيطلا نم برعلا ةريزج لامش ىف ترهظ ىتلا ةيبرعلا لودلاف
 برعلا وخرّوم اهدعب لود عضب  اهركذ مدقت ىتلا ناندع لئابق ريغ
 ةنساسفلا لود : اهمهأو « اهتيمست ىف مهانيراج دقو ©« ناطحق ىنب نم

 ىباسن لوقيو . اهيلب امو دجن ىف ةدتكو © قارعلا ىف ةرئانملاو ©« ماشلا ىف
 ىف اهترصاع ىتلا لئابقلا نم ىرخأ ةرشع عضبو ممألا هذه نأ برعلا
 ىلع ناطحق نب أبس نب نالهك ىلا اهباسنأب عجرت برعلا ةريزج ىلامش
 .٠ ةروصلا هذه

 ىلع
 رعشالا

 5 ةليجب
 لنا

 ةدذح
 سوالا 1 نا 8 0

 جرزخلا ناندع 0 نالهك
 ةعازخ انقب

 ءوئش دز ل سس | ٠

 رص تب مخل
 جددم
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 ( ذاخفأو © نوطب اهنم لكل  ةليبق ١8 اهددعو  لئابقلا هذهف

 ناكو لودلا تاأشنأ ىتلا آلا ماقملا آذه ىف اهنم انمهب ال رئاشعو « رئامعو

 ناسغ ىهو « مهرابخآ نم انيلا لصو ام ىلع « خيراتلا ىف لخد اهل

 ةهدنكو مخلو

 ةيئاثدع مآ ةيناطحق لودلا مله باسنإ

 مهناو « ناطحق نم نالهك ىلا ممألا هذه ةبسن ىلع ابيرقت نوباسنلا عمجأ

 نم مهانركذ نم عم برعلا ةريزج ءاحنأ ىف اوقرفتو نميلا نم اوجرخ
 ىلع نميلا نم ترجاه نوطبلا هذه .ناو © برأم دس مدهت دعب مهناوخا

 اولاق : هتصالخ داريا نم سأب ال ثيدح كلذ ىف مهلو . مرعلا ليس رثأ

 سيئر ناكو « ريمحو نالهكل اهرثكا ناك نميلأ ضرأ ىف ةرومعملا ةنكمالا نأ
 دالوأ ةدع نع ىقوتف « نالهك نم ءامسسللا ءام رماع نب ورمع ذدلموي موقلا

 هل سيلو ب رماع نب نارمع هوخآ ةسائرلا ىلع هفلخف © ليسلا لبق

 دسلا راجفنا برقي هتأبتأق © ةفيرط اهمسا ةنهاك هموق ىف ناكو . هلثم

 لاتحب ىتح ربخلا مهمتكتساو «© كلذب هتصاخ بطاخف . هيف بقنت ذرجب

 هامصاخي نأ ىلع هيخأ ىنبا عم ًاطاوتف ©« ىرخأ دالب ىلا مهب جورخلا ىف
 عيبلل هلاومأ ضرعيو ليحرلا ىلع مزعيو بضغلا رهظيف © هانيهبو

 عاتباق دارأ ام ىلا قفو دقو . لحريو اهنامثا ضبقيو سانلا اهيرتشيقف

 نالهك ونب لحتراو 6م نوملعت ال مهو هروصكو هقئادجو هنيتاسس نويريمحلا

 ©: مهو « دلب ىق اهتم طهر لك لزنف طاهرأ مهو نميلا نم

 سوالا مهنمو ةئيدملا اولزن ©« رماع نب ورمع نب ءاقئعلا ةيلعث طهر ) ١(
 جرزخلاو

 ةعارخ مهو ةكم اولزن © رماع نب ورمع نب ةثراح طهو ( ؟)

 ةماهت ىف ةءونش دزا طهر ( ؟)

 مهو « ماشلا وحن راض  ءايقيزم وهو  رماع نب ورمع نب ةنفج (ه)
 ةئساسفلا

 رصن لآ وأ ةرذانملا مهو © قارعلا ىف مخل (1)

 هذه لكو .رخآ لاوقأ مهقرفت ىف مهلو « امهريغو ةدنكو ءىط ريغ ءالؤهو

 ىأ « أبس نب نالهك ىلا اهباسنأب عجرت اهنا تباز دق لئابقلا وأ نوطبلا
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 عامجالا اذه ىف ايار انل نكلو « برعلا هيلع عمجأ ام كلذ  ةيناطحق مهنا

 ةدئاف نم هركذ ولخب ال

 لكل نأ ةيناندعلاو ةيناطحقلا نيب قورفلا نع هانركذ اميف تيأر دق

 اذاو 4 مالعالا ءامسأو نيدلاو تاداعلاو عامتجالاو ةقللأ ئ صئاصخ امهنم

 ىلع قبطنت اهتيآر ةدنكو مخلو ناسغ نه لودلا هذه لاوحا تريدت
 ىف رن مل اتناف © ةغللا ثيح نم ةيناطحقلا ىلع قيطنت امم رثكأ ةيناندعلا

 ةيناندعلا ةفل لب « ريمح ةغل نوملكتي اوناك مهنأ ىلع لدي ام مهلاوقأو مهمالك
 اطسولا ةغل اوسبتقا مهنا لاقي دقو . ىناثلا روطلا ىف لامشلا برع وأ

 نيرخآلا ةغل سايتقا ىف بلاغلا نال كلذ دعبتسن انثكلو « هيلا اولقتنا ىذلا
 دالب نم نيمداق موقلا كئلوأ ناك ولق  ىنوقلا وحن فيعضلا نم عقب نإ

 ةلزنم عفرأ فموي اوناك مهنال ©« مهتاداع رئاسو مهناسل ىلع اوظفاحل نميلا

 ةلودلا لهأ ىلا مهرظن ةينميلا ىلا نورظني ءالؤه ناكو © لامشلا ودب نم

 ةلوصلا باحصأ نيئدمتملا ىلا ىمألا ىودبلا رظني امك «© كولملا مهنودعيو
 ىرت الو © دتسملا قرحلاب نوبتكي اوناك ةيئميلأ نا كلذ ىلع دزو . ملعلاو
 مهلالطأ ىف ارثأ الو مهرابخأ ىف اركذ فرحلا اذهل

 ثندح نم هانركذ اميف تدأر امك ©« ةراضح لهأ نيينالهكلا نأ تملع دقو

 اهوعاب روصقو قئادح لهآ اوناك نيينالهكلا نأ فيكو « مرعلا ليس

 برأم ريغ نميلا"نم رخآ دلب ىف ةماقالا اوراتخال كلذ حص ولف . اولقتناو

 . رضحلا لئابق نم مهاوس ميقي ناك امك هيف نوميقي اناكم نومدعب

 ءاخرو دغر ف اولظو 4 نارمعو ةلود لهأ اآولاز ام نوب ريمحلا مهناآوخاو

 مالسالا روهظ ىلا ششيعلا نم ةعسو

 عوجرلاو قارعلا وا ماشلا ةيداب ىلا ةلحرلا نع نيينالهكلا ىنغآ ناك امف

 ءاخرلاو ةراضحلا دوعت نم ىلع ةقاش ىهو « ةوادبلا ىلا

 وأ لامشثلا برع تادوبعم نم اهناق © مهتادوبعم ىف كلذ ربتعاو

 اوتاك ولو . ليبقلا اذه نم ءالؤه نع مهزيمي ام مهدنع دجن ملو « ةيناندعلا

 امهوحن ىأ ليا وأ راتيشع مسا مهتادويعم نيب اندجول نميلا برع نم

 « ةينيعملا وأ ةيأبسلا مالعالا ةحئار اهيف سيلو « مهئامسا ىف لاقي اذكهو

 ريمح كولم ءامسأ نيب برعلا هركذ امب ضرتعي الو . اهريغو « نامعنلاو
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 اميف انتدمع امناو © ةيلامش ءامسأب لدبم اهرثكأ ناف ©« هذه لاثمأ نم .
 ةشوقنملا راثآلا ىف اهيلع اوفقو ىتلا ءامسالا ىلع هانركذ

 نم فجضأ ىهو 4 نيبال لاوقا 2 ممألا هله ةيباطختا ىلع للذاالب

 اهييس الو هنوف رعي ال موق نيب رخفلل اسامتلا © نميلا برع ىلا باستنالا

 : مهلامع نم اوراصو سرفلا وأ مورلا نم اوبرقت نأ دعب

 اهيف اوآر اذاف 4 اهيف اورظنيل ثحبلا ىلوأ ىلع اهضرعن تاظحالم هذه 5

 مهقئالعو لودلا كلت خبراوت نم هدروتس اميف اهل لخد الق الاو ةباصأ

 (ه6) ةرصاعملا لودلاب
 04 مخلو 0 ناسغ : ىهو 4 ةدحاو ةدحأو لودلا هذه نع ملكتلف 1

 56 1 ناسشب ؟دبنو . ةدنكو

 ىردنالف < نيخرؤملا ىيب فالخ مضوم ( ةريحلا باحصأ نييمخللا ) ةرذاتملا لصأ لاز ال (ر
 مهب تقاض امدنع ىبرغلا لامشلا اوحن اورشتنا نييناندع وأ نميلا نم اورجاه نييناطحق !وناكا نإ
 نكلو « كاذب لوقن اهضعبو اذهب لوقي اهضسب 2« ىتش تاياور لكلا نبا مروأ دقو ٠ مهدالب
 مهنأب لوقلا حجدو ىربطلا دْخأ :ىبلكلا نبا نعو. لامثلا برع نم مهنأي لوقي هتاياور بلاغ .

 ١0 نص 5 ج 2 مالسالا ليق برعلا خيرات ) ىأرب عوضوملا ىف ىبلع داوج عطقي ملو . نمي نمي
 تلزن ىتلا برعلا عومج نوكت نآ دعيتست ال انك ناوءناددز ىج رج ىأر حجر نحنو ( اهيلي اهو

 ةسيبيلاغو ٠ بونجلا هبرعو لامشلا برع نه اطيلخ نييمخللا ةلوح تماقأو ىحاونلا هذه ىف
 ىلا دزأ ء.ه ةادحلا ,4 .همخللا كلم !هاششنأ .ىللأ .كادأالا 3 ىالح .15 كلا اع نسلكا



 ةنسباسطلا ةلدد

 « لْضار ماشلا ىلا :نميلا نم اولحرت مل ةنساسفلا نأ برعلا وباسن معزي

 4 ناسف هن .لاقي ءام ىلع « كعو نييرمشالا دالب نيب ةماهت ىف انيح اوماقأ لب

 ةماهت دالب ةلمجح ىف ذاليملا لبق ىناثلا نرقلا طساوأ ىف نانويلا هركذ

 نرقلا طساوأ ىف سوميلطب اهزكذف ةليبقلا امأ . رمحالا رحبلا ءىطاوشو

 ةيبرغلا برعلا ةريزج ءىطاوش ىلع نوميقي مهنا » : لاق )١( داليملل ىناثلإ

 نالهك ىلا ةنساسفلا ةيسن .انداقتنا حص اذاف © « ةماهت نآلا وه ام وحن

 مهباستا تعاض نمم مهريغ وأ « نييناندعلا ةماهت برع نم ةقيقحلا ىف اوناك

 معاجضلا اهيقو ماشلا فراشم اولزن ةنساسفلا ناف لاح لك ىلعو

 ةلود مهسفنتال اوأشنأو « مدعت امك مهيدبأ :ىق ام ىلع مهوبلعف ةعاضق نم

 ةلودب ٠ تق رع تنم ناروحو ءاقللا نآلا وه اميف ل مورلا ةياعر تحت

 اوداشو .ندملا اورمعو لايجالا ىلاوتب اورضحتف « ناسغ ىنب وأ ةتساسفلا
 اهضاقنتأ فرعتو © ناروح ىف ىرصب مهتمصاع تناكو « عالقلاو روصقلا

 بهارلا عأر يحب ريد اهيف ناكو « ماش ىكساب

 | هيامناو ماش ان انعم
 فو ىاسع ل دقتمو

 خح هاعس ودق دحر ذب داك شير

 مخلو ناسحت لزانمو قارعلاو ماشلا فراش - ةسداسلا ةطبرخلا

 5مصعم معك 42, 2 ْ علئ



 ل خ

 ناسغ كولم

 اطالتخالا ريثك ةلودلا هذه كولم نع برعلا باتك هركذ اه نإ
 لودلا ثداوحل هئازحا ضعب ىف هتفلاخمو هصقنو هضقانتل ©« بارطضالاو

 هضرغو : برعلا ىخرؤم نم نيققحملا مدقأ وهو « ىناهفصالا ةزمحل كولملا
 ىلا تفتلي املقو مهيرصاعمو مهمكح ددمو كولملا ىلاوت قيقحت رثكالا ىلع
 دقو © ةنس ةلثامتس وحن اومكح اكلم 7” ناسغ كولم نا هدتعف . مهلامعأ

 38 ىتآلا لودحلا َق اهارت امك مهمكح ددمو مهباستاو مهءامسأ دروأ

 ىناهقصالا ةزمح ةياور ىلع ناسغ كونم

 مكحلا ةدم مكحلا ةدم

 1 مهيآلا نب نامعثلا ١7 | عه ءايقيزم ورمع نب ةنغج ١

 فل مهبآلا نب ثلاثلا ثراحلا 8| ه ةلفج نب ورمع 9:

 18 ثلاثلا ثراحلا نب نامعلئلا 14 | ورمع نب ةبلعت '

 13 نامعللا نب رثنملا <. | <. ةبلعت نب لوالا ثراحلا

 0 نامعتلا نب ورمع ١1 لولا ثراحلا نب ةليح ه

 ١1 ناممتلا نب رجح ؟“« | .١٠ « ةيراعزبا » ةلبج نب ؟ ثراحلا 1

 1 رجح نب عبارلا ثراحلا ؟9 | « ىتاثلا ثراحلا نب ربكالا رشنملا +

 1 عيارلا ثراحلا نب ةلبج 54 | !١هره ثراحلا نب نامعنلا م

 ١1 « رمش ىبآنب » ةلبج نب ثراحلا ؟5 | ١؟ ثراحلا نب رفصالا رئنكا 4

 »إل ( برك وبا » ثراحلا نب نامعنلا 56 |[ 6 ثراحلا نب ةلبج ٠

 ؟الرو ثراحلا نب ةلبج نب مهبالا ؟397 1| + ثراحلا نب مهيآلا 11

 1 ثراحلا نب ةلبج نب رقنملا ؟8 | ثراحلا نب ورمه 5

 "م 0  ثراحلا نب ةقبجح نب ليحارش م! |«. ريكالا رذنملا نب ةئفج ؟

 1 .ثراحلا نب ةلبج نب ورمع ؟٠ 1 ريكالا رذنملا نب نامعنلا 8

 5 ثراحلا نب ةليج ؟! | 1 ربكالا رفنملا درمع نب نامعنتلا 8

 3 مهيالا نب ةلبج م[ | 5 نامعئلا نب ةلبج 1

 4 ةئس .1.٠" وحن ب روكذملا ةزمح ةباور ىلع  نييئاسغلا ةدايس ةدمف

 نم ملعت ائنكلو . مالسالا روهظ ىلا داليملل لوالا نرقلا لئاوأ نم ىأ
 نرقلا طساوا ىف اوناك نييناسفلا نأ نم هانمدق اممو  ىرخا نئارق

 [ظخلا نم ولخت ال ةياورلا هذه نأ  ةماهت ىف نولازبال داليملل ىناثلا
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 مهددع زواجتيال مورلا مهفرع نيذلا اهكولم دجوف « ةينايرسو ةينانوي رداصم
 دنع مهرخآو «© داليملل سماخلا نرقلا رخآ ىف مكح مهمدقأ © كولم ةرشع

 ش نرقلا ضعيو انرق مهمكح ةدم زواجتن الف مالسالا روهظ

 ١ : مهدوجاوب هكدلون فرتعا نيذلا نييناسغلا كولملل الودح كاهو

 ه.. ةلنس وحن قوت رمش وبأ ةلبج ١

 ناك رمش ىبأ ةلبج نب ثراحلا ؟
 هما ثراحلا نب برك وبأ رذنملا *

 هرمل؟ رذنملا نب نامعتلا 1

 2 الا ثراحلا وب 5 الا ثراحلا ©.

 115 د هركا#“ ةكم نم 0 5 5-07 0

 رغصالا ثراحلا نب نامعتلا ا/

 هئبا رجحو نامعتلا وخأ ورمع 5و مي
 اا مهبالا نب ةلبج ١

 نييناسغ دارفأو كولم ءامسأ اهريغو برعلا راعشأ نم هكدلون حجرختساو

 قا ورمع نب ديزيو © ناسح هركذ ىذلا ىملس نباك <« نوخرؤملا مهركذي مل

 اهق رعب مل كولملا كلوا لاوحأ نم ليصافت يلع رثعو © امهريثو ىناغالا

 اهركذ ىتلا ثداوحلا نم اريثك ركناو «© لقانتلاب اهوهوش مهنأ وأ برعلا

 نم ةقيثو ذخآم ىلع هلاق اميق لوع دقو © داقت ثاحب هكدلون ذاتسالاو

 تءاجو هنيح ىف نودم اهرثكا «© ةيطنزيبلا ةلودلا وأ ةسينكلا خيراوت

 ةنس ةئام اومكح كولم ةرشع ىف ةلودلا كلت رصح ىلع هقفاون ال انتكلو
 اومكح اكلم *؟ مهنا ىلع ىناهفصالا ةزمح قفاون ال انثأ امك « ةئاملا ضعبو

 برعلاو مدرلا

 دارأو 4 داليملا لبق عبارلا نرقلا ق قارملاو ماشلا ردنكسالا حتف

 ةوادبو اهيئا قرطلا ةروعول مهيلع تعنتماف برعلا ةريزج حجاستكا هباحصأ

 مالسالا لبق برعلا - 5 20هعلةعتطع, 53 (1)
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 ردتكسالا ءافلخ نيبتو . نيبئاخ مهنع ا١ودتراف نيبطبنلا اولتاقو « اهلهأ
 مهتلاسم ىلا اودمعق « مهل رسيتي ال ةيدابلا لهأ عاضخا نأ ماشلا ىلع
 ىلع مهراصنتسا وأ ©« قرطلا ةيامح وأ رجاتملا لعن ىف مهب ةناعتسالل
 لوالا نرقلا ىف نامورلا ةزوح ىف ماشلا تلخدو . مهريغوأ سرفلا' مهتاريج
 نم مهفلاحو معالاو نمو هطابنالا ةزوح ىف ماسلا ةيدابو « داليملا لبق
 « داليملل ىناثلا نرقلا لوأ ىف طاينالا رما هيلا لآ ام تيأر دقو . برعلا
 قارعلاو ماشلا فراشم ىف اوقرفتف < ءاخرلاو ةئيكسلا ىلا مهناكراو مهرضحتل الا مورلا مهبلغي ملو

 اوناكف < مهريغ الو مورلا مهبلغي ملق ىحاوضلا كلت ىف برعلا ودب اما
 لفاوقلل نوضرعتب وأ © وزهقلل ندملا فارطا نولزنيف ةلودلا نوقياضد

 ةمعاجضلا ذئموي مهرهشاو «© مهرش ءاقتال مهتملاسم ىلا اودمعف مهنم مورلا سيو ..اهريغو جحلا لفاوقب ئضم اميف نولعفي ودبلا ناك امك بهنلاب
 ةعاضق نم حيلس وثب

 دبتسي « ردنكسمالا دعب فئاوطلا كولم اهمكحي سرافو قارعلا تتاكو
 . ءامدقلا مهئادعأ مورلا ةأوانم نع كلذب نولغتشي « اهنم مسقب مهثم لك
 تعمجو « داليملل ثلاثلا نرقلا لوا ىف ةيتاساسلا ةلودلا تأشن اذا ىتح
 امهنيب ال 4 مهدالب ىلع اهنوفاخي مورلا حبصآ « اهئاول تحت سرفلا ةملك
 نيسفانملا كلوا ىلع مهب ةناعتسالل لب طقف مهرش ءاقتال نسيل © برعلا بيرقت ىف مهتبغر تدادزاق « ةميدقلا ةسفانملا نم

  ءاقلبلا اولؤن دقو « مدقت امك لامشلا وحن نييناسغلا حوزن قفتاو
 « كانه ماقملا ىلع اآوعزاتتو  برعلا لئابق نم مهريغو ةمعاحضلا اهيمو
 جاتحا املف . نويناسفلا رهظف « ةيدابلا لهأ ىلع ذوفنلا ىف آ1وسفانتو
 :سرفلاو مورلا بورح ىف نأش مهل حبصأو لايجالا ىلاوتب أورصنتف « مهوبرقو مهورصنتسا مهترصن ىلا مورلا

 مهمكح ددمو ناسغ كولم عدع

 ىفو ةلودلا هذه كولم ددع ىف اريثك !اوفلتخا نيخرؤملا نا ىف ةحاشم ال
 لك نم كولملا ددع ىف مهفالتخا كلذ ىلع كلدب « مهمكح ددهو مهلسلست
 دنع مهو « نامعتلا مساب كولم ةسمخ الثم ةزمح ركذف . ةدح ىلع مسأ
 رئاس ىف مهتالتخا كلذ ىلع سقو « نانثا هكدلون دنعو « دحاو ىبلكلا نبأ
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 ورمع 5

 نأ تيار دقف « لامجالا ىلع كولملا ددع ىف اضيأ فالتخالا كلذ ربتعاو

 دئعو « ١١ ةبيتق ىبأ دنع مهو « اكلم ؟؟ ىناهفصالا ةزمح دنع مهددع

 لاقف « مهنم كلم نم لوأ ىف اوفلتخاو ©« .١ ىدوعسملا دنعو « 1 ىناجرجلا
 لاقو « ةنفج مهريغ لاقو © ورمع نب ثراحلا نورخآ لاقو « ةبلعث مهضعب

 مهكلم ىنسو كولملا كئلوأ بقاعت ىف مهفالتخا هيلع سسقو . كلذ ىف مهربغ
 ىلع رصتقتف « اليحتسم هلك كلذ ةقيقح ىف عطقلا لعجي امم « مهلامعأو

 نانويلا بتك ى ءاج امو ةزمح ةمئاق ىف رظنلا

 ورمع نب هنغفج مهلوأ «© اكلم ا ناسغ كولم ددع نأ ةزمح لوقي

 « ريثك كلذو . ةنس ةئامتس وحن اومكح مهناو « مهيالا نب ةليج مهرخآو

 دقو « داليملل ىناثلا نرقلا طساوأ دعب الآ ماشلا اولزني مل نييناسفلا نال

 اذهو . ةنس ؟.: مهمكح ةدم زواجتت الف ©« ثلاثلا نرقلا ىف مهلوزن نورك

 هدروأ ىذلا لثم ناسغ كولم ءامسأ نم دروأ هنا عم )١( ءادفلا وبأ هلاق ام

 نع ىضغاو « مهمكح ىتس لمجم ىق هفلاخ هنكلو « هبيترت لثم ىقو « ةزمح
 قايس نم هققحتل كلذ ىثاحت هلملو . ةدح ىلع مهنم دحاو لك مكح ةدم

 ددع ةحص هداقتعا عم © ةتس ؟.. زواجتت مل مهتلود ةدم نا خيراتلا

 ةجيتنلا ىنات نأ مهنم لك مكح ةدم ركذ ىف ةزمح ىراج اذا فاخف « اهكولم

 ىف رظنلا نعمأ ولو . لامجالا ىلع ةدملا ركذب ىفتكاف « هقتحت ا ةفلاخم

 ىلا بآلا نم مهلسلست ثيح نم نيمكاحلا بقاعت عم 4 مكحلا ىنس ليصفت
 نم ةزمح هدروأ ام نأ ملعيق © فالتخالا كلذ ببس هل رهظل « هئانبأ

 اهلمجم نع وه هققحت ام فلاخب ال مكحلا ىتيس ليصفت

 اهآرق وأ اهعمس امك كولملا كثلوأ ددم لقن ىناهفصالا نأ كلذ نايبو

 ١ جا الإ ءادغلا ىبا (1)



 فلن

 عمج مث « اهانركذ ىتلا ةمئاقلا ىف امك ةدح ىلع كلم لك « هقبس نمم

ا ددع عمجوؤ « ةنس ةئامتس وحن تغلبف نينسلا
 ركذف « اكلم 11 غلبف كولمل

 اذا © مكحلا دفم نآل . أطخلا ردصم اذهو « مالكلا رخآ ىف المجم كلذ

 ذا . احيحص اهعومجم نوكي نأ مزلتسيال « ةدح ىلع اهنم لك رادقم تبن

 مهنم نيريثك نأ لاوحالا ضعب ىف مكحلا اولوت نيذلا ةوخالا ددعت نم ذخّوي

 نب ىناثلا ثراحلا دالوا مكحب نأ لقعي ال ذا « نيرصاعتم نومكحب اوناك

 عومجمو « مهدلأو ةافو دعب رخآلا دعب دحاولا الثم ةتسلا (ةيرام نبا) ةلبج

 نيعبرالا نس ىف قوت مهدلاو نأ انضرق اذا اننأال © ةنس 154 مهمكح ددم

 ةلبج ءانبآ ىف كلذ وحن لاقيو . ةنس ةئام نم رثكا مهمظعم شيعب نأ ىضتقال

 انيتر كلذ حاضيالو  نامعنلاو رذنملا ءانبأو ©« رمش ىبأ نب ثراحلا نبا

اور ىلع مهلسانت بسح «© لودج ىق ناسغ كولم
 © ءادغلا ىباو ةزمح ةي

 ( ةيلاتلا ةحفصلا ىف لودجلا رظنأ ) ابيرقت مكحلا ةدم مسا لك بناجبو

 عومجم در كيلع ناهو « هاندرأ ام كل نيبت لودجلا اذه ىف ترظن اذاف

دح ىلع ةدم لك نييعت عيطتسن ال انك ناو ©« ةنس 5.. ىلا مكحلا ددم
 ة

 اعيقد اتيبعت

 هذه كولم ةلق نم هكدلون ذاتسالا دنع حص اميف رظنلا انيلع ىقب

 اهقيبطت نكمي فيكف «© كولم ةرشع زواجتي ال مهددع نا هدنعف . ةلودلا

ازي ال قرفلا ناف ةنس 1.. ددملا عومجم انلعج ولو ؟ ةزمح ةمئاق ىنع
 ل

 ىحاوض ق اليوط انمز اوضق نييناسغلا نا انداقتعا ىف كلذ ليلعتو . اديعب

 اوجاتحي مل مهنآل « اًئيش مهنع نوقرعي ال مورلاو ةرامالا نوثراوتي « ماشلا

 كلذ ءانثا ىف نويتناسغلاو . مهدنج ىف مهومدختس ملو مهترصن ىلأ

 ةثالث وا ناريمآ رصاعتي دقو . مهمكح ىتس نوصحب مهو مهؤارمأ مهمكحي

 كلذ ىلع اولاز امو  ةليبقلا نم اطهر وأ انطب مهنم لك ىللوتيف ء رثكأ وأ

 مهضعب اومدختسا املف « سرفلا ةبراحم ىف مهيلا مورلا جاتحا ىتح

 رئاسم ىلع بقللا اذه برعلا قلطأ - ءىجيس امك كلم بقل مهوحنمو

 ءانبأ نم رصم ةالو ىلع نوخرؤملا قلطي امك «٠ ناسغ كولم مهومسف مهئارمأ

 ليعامسا مهنم ةبترلا هذه لان نم لوأ نأ عم « « ويدخ » بقل ىلع دمحم

 : ناسمت كولم لودج وه اذهو . مهسماخ وهو
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 ةلج ةلبخ 0 دقت

 ىف سرفلا ةبراحمل برعلا ةرصن ىلا اوجاتحي مل مورلا نآ كلذ ديؤيو

 ىف ارارم سونايدلقد مايآ مهوبلغ دقو © مهدالب ىف سرفلا نومجاهي اوناك



 ذل

 ضعب نع سرفلا مهل لزانتو «© عبارلا لئاوأو داليملل ثلاثلا نرقلا رخاآوأ

 بورحلاب اهلاوحاتعضعضتو ماسقنالا ةينامورلا ةلودلا باصأ مث )١( مهدالب
 رشن ىلا فرصناو « اهتاتش عمجو ةلودلاب نيطنطسق ديتسا ىتح « ةيلهالا

 ىذ روباس ىلا همايأ ىف سرفلا ةموكح تضفأو . اهديبأتو ةينارصننا

 نئادملاىلا اهلقتف روباسىدنجىف هتمصاع تناكو « مورلا هبراحق © فاتكالا

 .عبارلا نرقلا طساوأىف عئاقو ةدعف مورلا براحو همكح لاطو « قارعلاب

 ةئال مورلا عم حلص ةدهاعم مارهب نب رجدزي دقع سماخلا نرقلا لئاوأ ىو

 نودجنتسي سرفلا اوأرو © نيحلا كلذ نم مهقتعضب مورلا رعشو « ةنش
 ةنساسغلا مهو ماشلا برعراصنتساىلا اورطضاف «قارعلا برع نييمخللا

 نانويلا خيرات ىف ناسغ كولم

 همسا ريمأ مورلا ةمدخ ىف ناسغ ءارمأ نم نانويلا هركذ نم لوأ

 مهرصت هنأ اولا امنأاو 6 هب زاتمب ابقل الو هدلاو اوركذي مل © « ةلبج »

 مرير ورمل كراليق ةبقر هوحنمف « مهتحار تقلقأ ةروث دمخأف ْم 511 ةئسم

 ةلبج نا هكدلون ىريو . ارطب ىلع الماع هولعجو « ةليبق سيئر وأ ريمأ ىأ

 بتك ىف اركذ مهرثكأو ناسغ كولم ربكأ « ةلبج نب ثراحلا دلاو وه اذه

 ىتس ليدعت دعب ةزمح ةمئاق ىف انرظن اذاو <« م 5594  ه19 نم نانويلا
 انردك دقف © رمش ىبأ نب ثراحلا قفاوب هارن ءانبالا بقاعت بسحب مكحلا

 ام برعلا بتكب هرابخأآ ىف ءاجو . سداسلا نرقلا لئاوأ ىف غبن هنأ كانه

 ش (9 هنع مورلا رابخأ مئالب

 ةريحلا كلم رذنملا براح روكذملا ثراحلا نا سالالام خيرات ىف ءاج دقو

 امك (251-ه16 ةنس نم مكح) ءامسلا ءام نب رذنملا وهو « م م84 ةنس

 كراليف بقلب فثموي :روكذملا ثراحلا ناكو . ةريحلا كولم خيرات ىف ىرتس

 هومسو م19 ةنس هوقرف « اهيف رصتنإ ةرماسلا ىف ةعقاوب مورلا هناعتساف

 هنومدختس اوناك مهتكلو ©« « كلملا » مهئاسل ىف هائعمو © سويليساب »

 رصعالا ىف كلذ دمب نوملسملا لعف امك « مهلامعأ ىلع ءارمألل ابقل احالطصأ

 ضرع امو . اكولم داوقلاو ءارزولا نومسي اوناكف ©« ىطسولا ةيمالسالا

 : اولاقف ايقرح بقللا اومجرت مهيتك ىف ريمالا اذه ركذ نايرسلا باتكل

 1ططمصب 2 فلل

 75 ج 19 نودلخ نبا (؟
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 اذه هئم نومهقي الق مورلا امأ . كلذ ىف برعلا مهاراجو © © كلم

 © قيرطبلاب هوبقل فئدعب روكذملا ثراحلا ةيقرت اودارأ املف كلذلو © ىنعملا

 قيرطبلا 9 مساب نيحلا كلذ نم فرعو . مهلامعو مورلا فارشأ بقل وهو
 هفرعو كلذ عاشو .ء برك وبأ هنياو وه بقللا اذهب عتمت دقو ءا« ثراحلا

 باقلأ نم وهو « « سويفالف » انايحأ هنوبقلي اوناكو . نانويلاو نايرسلا
 هوقلطأو © « كلملا » ريغ هباقلا نم اوظفحي ملف برعلا امأ . مورلا دنع داوفلا

 (دي) ةربآلا هذه ءارمأ رئاس ىع

 مورلا دنع ةلبج نب ثراحلا

 نوبجعيو هتوطس نوباهي اوناكو « مورلا دنع عيفر ماقم اذه ثراحلل ناك

 اكلم هومس ىتح « هيلع علخلاو هتيقرتو هبيرقت ىل اوغلاب دقو © هتعاجشب
 تناك نأ سأبلا ةدشو ةعاجشلا ىف هترهش نم غلبو ©« تيار امك اقيرطبو
 : همآ هل تلاق درمت وأ لفطلا ىكب اذاق « همساب نهدالوأ نقوخي ءاسنلا
 دعب الا ةرهشلا هذه غلس ملو © « ةلبج نب ثراحلاب كتيتأ الاو تكسا »

 مهتكلمُم نع عافدلاو مورلا ةرصن ىف ىلبا نأ

 ةبراحم ىف ىنامورلا دئاقلا سويرازيلب ناوعأ ريكأ نم اذه ثراحلا ناكو
 .مورلا ةكلمم نع ةرذانملا برعلاو سرفلا تامجه درل © ما ه9 ةنس سرفلا

 © ةنسلا كلت ىف: نازيا:نكرع ىلع دابق انآ نفلخ نق ”قأو كولا رك ناكو

 امهالكو ناكلملا رصاعتف © ميظعلا ناينتسوج رصيقلا مورلا ةكلمم ىلع ناكو

 هدئاقو © ةيقيرقاو ايروأ ق برح ىف ذئموي مورلا دنج ناكو . سأبلا ديدش

 عرفتيل سرفلا ةحلاصم ىف ناينتسوج ىعسق . روكذملا سويرازيلب ريكالا
 ناورشونأ كردأ مث .اهايضر طورش ىلع ناورشونا هحلاصف « برحلا كلتل

 ايقيرفأ ىف هحوتق ىف نعمأ سويرازيلب نآل ©« ةحلاصملا كلتب هودع هيسك ام
 برعلا ىلع هلماع ىلا ًاجلف « ثكنلا دوعتب ملو « هحلص ىلع مدنف « ايلاطياو

 ملو ءاهد اذ ناكو  ىمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا كاذ ذا وهو  ةريحلا ىف

 نييناسفلا ميعز ثراحلا نيبو اذه رذنملا نيب ةسفانملاو . ةدهاعملا ىف لخدب

 معزي « رمدت ىبونج ىف ةيشاملل قيرط ىلع عازن ىف اناكو « فئموي ةاتعيبط

 قي رطب ىبعل الاةلمج برعلا ءاسؤب ىلع اوبئلطب مل نامورلا نأ صوصنلا نم ءتياثلا جب

 اوعضي نأب مهل اوحمسو + ةليبق سيئر وأ لماع هانعمو ططوت]و طوع سرع راليفو 231
 اولاقق « نامورلا ةرطابالا تايمست نم ىهو . مهئاسسأ ليت 1ع سويفالف ظفل

 1 6« قيرطبلا رذنملا سويفالق »



 فلا

 ىرسك رصتناف ابراحتو .. هل اهنا ثراحلا لوقيو + هتكلمم نم اهنأ رذنملا
 تداعف لعقف « ابهنو اوزّع ايروس ىف لغوي نأ أارس هيلأ .زعوأ هنأكو «© هلماعك

 اينسآو .ايروس ىلع ىرسك لمحو . نيتلودلا نيب كلذ بيسي برحلا
 ةكلمم ترتهاف .روكذملا رذنملا هريصنو « ةينيطنطسقلا حتفي داكو ىرغصلا
 رصتتساو © سويرازيلب هدئاق نضهتتساف ء«رصيقلا صئارف '”تدعتراأو مورلأ

 ةهدايعب مورل !! دنج ىشمف « ةليج نب ثراحلا .مهميعز ىلع علخو ناسف برع

 دنج فلاخ ىتح © شيجلا اذه :مظعم ىف سويرازيلب مدقتو . نيلجرلا نيذه

 «سرفلا دالب ىلا نيبيصن زواجتو « نيرهنلا نيب ام لزتف « قيرطلا ىف ىرسك
 ثراحلا كرداو © بهنلاو حتفلا رامثب وه رثاتسيل هءارو ثراحلا فلخو
 مهيلا عجرف « مورلا هلعف ام ىرسك عليو . هنع هرايخأ عطقتف هضرع

 انه اهل لحم ال بايسأل هذه مهتلمح ىف مورلا حلفب ملو « هدالب نم مهجرخأو

 ةعقاوب تهتناو امهئيب برحلا تلاطو « نويمخللاو ةنساسغلا لتاقت مث
 لتقو هئانبآ ضعب لتق نأ دمب « ثراحلا ةزوح ىف نيرنق لوخد ىلا تلآ
 رايخلا تاذ موي برعلا اهيمسي ىتلا ةكرعملا ىهو . ءامسلا ءام نب رذنملا

 ىلا ثعبو غابا نيع لزن روكذملا رذنملا نأ اهببس ىف نولوقيو . غابا نيع وا
 « ىدونجب كنع فرصنأف ةيدفلا ىئيطعت نأ اما » : لوقي ماشلاب ثراحلا
 . « انرمأ ىف رظنن انرظنا » : ثراحلا هيلا لسرأف ©« « برحب نذأت نأ امأو

 الف ناخيش انأ » : لوقي هيلا لسراو رذنملا وحن راسو هركاسع عمجف
 لتق نمف ء كدلو نم لجرو ىدلو نم لجر جرخي امناو « اندونج كلهت
 هبحاص لتق نمف كيلا انأ تحرخ اندالوأ ىنف اذاو <« رخآ هضوع جرخ
 ضعب لزنأف ثراحلاب رذنملا ردغو « كلذ ىلع ادهاعتف . « كلملاب بهذ
 ىلع لمحف ةديكملاب ملع مث <« نادلو ثراحلل لتفف © هدالوآ نم الدب هلاحر

 )١( هلاجر اومزهو رذنملا اولتقف 4.ر... مهو هلاجرب رذنملا

 رذنملا نب رذنملا لمح هيقو © « ةميلح موي » « غابا موب » بمعأو

 نبأ ريغ ) جرعالا ثراحلا هاقالف هيبأ رأثب ذخاالل ( 087 ةنس ىلوت ) لوتقملا

 امايأ امهنيب برحلا ترادو « ةميلح جرم همسا ناكم ىف ( رمش ىبأ

 لتقب نأ ةجوز هتنبا ثراحلا لعجف . هيحاص نم امهدحأ فصتن ال

 اهيف عمتجا ةلئاه ةعقاو تناكو . ىناسفلا'ورمع نب ديبل هلتقف « رذنلا
 + تراجلا ةيازبتعب مهلك ماخلا برعوا رتل ةباو تعض ةقاك تازغلا برع

  )0١١ج ؟4ه ريثالا نبا ١



 ؟ 1

 ديفح ثراحلا هلعلق . هاوس نوكي نأ ىضتقي ضيراتلا قايس نكلو.« غاباأ موي

 عجار ) ةليج هنبا ركذ لب ناسغ كولم نيب ةزمح هركذي ملو « رمش ىبأ نبا
 ةهسلتأ ىلوت نأ لبق ةيبآل رأث رذدنملا لعمل وأ ( لودحلا

 ةرباخمل « ةينيطنطسقلا ىلا م4» ةنس رمش ىبأ نب ثراحلا صخشو
 ىغبني اميفو ©« لئابقلا ةرامآ ىف هل افلخ نوكيل © رذنملا هنبا نأشب رصيقلا
 فطرضم دنه نب ورمع طظئموي وهو « ةريحلا بحاص ىلع لئاسولا نم هذاختا

 ) ةيتيطتطسقلا ( نئادملا سو رع ثراحلا راز ةرم لوأ ىهو ٠ ةراجحلا

 نم اهلهأ ى.شهد امك « ةورثلاو ةهبالاو ةمظعلا نم اهيف هكر ام هشهدأقف

 الحر هوأرق 4 ةمسانب مهءاثبأ اوفوخو هن اوعمس املاط ىذلا تراحلا ةيؤر

 اهدعبل « اهلهأب الو ةئيدملب سنأتسب ملف وه امآ « لالجو ةماقو ةبيه اذ
 اهشيع ةحاذسو ةيدابلا ةقالط نم هفلأ امع

 ىلا باهذلا ىف رعاشلا سيقلا ءىرمال طسوت ىذلا وه اذه ثراحلاو

 () ةروهسملا ةصقلا ىف هعاردأ لأومسلا عدوأ نأ دعب « ةينيطنطسقلا رصيق

 ء تاوزغلاو بورحلا ىف ةنس نيعبرأ ىضق دقو ء م 559 ةنس تراحلا ىفوتو

 مورلاو « رقنملا هتبا هفلخو « هاوس هلني مل ام ةوطسلاو ةلزنملا نم لانو

 © دنه نب ورمع وخأ © سوباق ةريحلا ىلع ناكو . سورذنملا هنومسي

 .هيبأ ةايح قى مورلا دنج عم براح دق رذنملا ناكو 5 هبلغو رذنملا هيراجق

 هسسبلاق : سويرابيط كدلموت مهرصيقو د مورلا هب لفتحافق هيدلو عم

 « برعلا كلم رذتملا »

 امك برعلا دنع رمش ىبأ نب ثراحلا وه اذه ةلبج نب ثراحلا ناك اذاق

 . برك ابا هنويقليو ©« مهدنع ثراحلا نب نامعنلا وه هنبا رذتملاف « انلق

 ىف ىرت امك هئبأ نبا وه امناو ©« رذنملا همسا نبا ثراحلل مهدثع سيلو

 مورلا نم مآ برعلا نم أطخلا عقوا ىردن الق ©« لودجلا

 همكح لطي ملو 581 ةنس مكح « نامعنلا هنبأ رذتملا دعب مورلا ركذو

 315 ج 54  ىناغالا ()
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 .هكدلون نع لوقنملا لودجلاب رم امك هريغو هريغ مث « رغصالا ثراحلا هفلخف

 نم ناك ام الا © مهسفنأب مورلا لاغتشاو مهنع سرفلا لاغتشال « ةلودلا

 نب رجح مورلا دنع اهكولم رخآو « حتفلا ةرتف كلذب تضقناو اهنم برعلا

 نم رهظ سرفلا نم ايروس عاجرت سال لقره ضهن املف . نامعنلا

 اهراثآو ةنساسغلا ةكلمم

 ةذقان نييتاسفلا ةملك تحبصأو 4 هدالوأو روكذملا ةلبح نس ثراحلا مايأ 5

 م 1

 تت

 ”اعبصلا ©
 سال بلا ه
 1 ةراماو

 كرب ©

000 
 , ؟اذررلا ةيلثلا ©

 ىسملا

 سروح ىف مهروصقوؤ ةنساسفلا لزانم ب ةعباسلا ةطبرخلا

 ايووس برع رئاس ىلعو رمدت قو « ماشلا فراشم رئاسو ناروح ىف

 روصقلا :نم اريثك نويتاسفلا داشو .٠ "”رضحلاو ودبل نائبلو نيطسلقوأ

 . جيراهصلا اوحلصأو رطانقلا اونبو © ىرقلاو نداملا اوأشناو « رايدالاو
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 3 ءافمليلاب 2 لطسق 2 دالملا وأ عضاوملا نم مهيلأ ةعانب تنويستي اممو

 1 * ريثك لوقب اهيفو

 )١( براحملا تاذ ءاقلبلا لطسق ىلا مهراد زقوملاب ايح هللا ىقس

 حرذأ َق نأ لاقو 75 اهيئاحب ءاب رحلاو 434 ةارشلا لامعأ نم حرذأ اهئمو

 اوداشو .٠ صاعلا نب ورمعو ىرعشالا ىسوم ىبأ نيب ميكحتلا رمأ ناك

 تاعمو نارجن

 رصقو عاش وسلا رصقو ةرامتلا رصقو افصلا رصقو ىتشملا رصقو ءاقرزلا

 دنه ردو فهكلا سدو ىلاح ريد رابدالا نمو .٠ اهرغو نيبا رصقو ةكرب

 جيب راهص حالصأو « ةلماع ريسجحو رطانقلا ىرخالا ةينبالا نمو ٠ ةوبنلا ردو

 ةقرعم بعصي ىرخا ةيئبأ برعلا مهل ركذو . ماشلا ةفاصر  ةفاصرلا
 ضعب فيحصتلو ةلودلا هذه راثآ نع بيقتتلاب ةبانعلا ةلقل ©« اهتكام؟

 اهئامسأ

 ظمهف طبقوهنوه ىسود ذاتسالا راثآلا كلت نع بيقئتلاب ىنع نم رخآو

 لبحو ةبحرلاو ءارحلاو احللا قى اهروعوو ناروح لابح داترأ 4 ىسنرفلا

 طخ ىلع كلذ نم لدتساف « ضاقنالاو راثآلا نم ريثك ىلع علطاو « افصلا

 ضيبالا رصقلا اياقب

 ناك طخلا اذهو . ةيدابلا نيبو اهئيب لصفي ناروح فارطأ ىف ناك غافد

 سدو ةرامنلاو ضيبالا رصقلا اهتلمح ق 6 نوصح ةدع نم لصالا ق افلّوم

 ايتبم ضيبالا .رصقلا ىارف « اهضاقنا دهاش دقو . ءاقرزلا ةعلقلاو فهكلا

 0 3 486 توقاي (ز
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 فصوو ٠ لاع جرب هيف روس هلوح لكشلا عبرم ضرالا نم طسبنم ىف
 ءانب نم اهلك تسبيلو © اهدهاش امك اهريغو فهكلا ريدو ةرامنلا روصق

 زاتمب ضريبالا رصقلاف لاح لك ىلعو .. اهيناب ملعت ال انك ناو نييناسغلا

 رقبو دوسأو دوهفو لويخو رويطو روص اهيف « ةليمج شوقنب اهنيب نم
 نونظملاو « ىئاساسلا ىسرافلا زارطلا نم ءىش هيقو . كمسلا ىتح لايفآو
 عقدل ةيدابلا دودح ىلع هيف اوميقيل © مورلا لظ ىف هونب نييناسغلا نا

 دهع برقب هكدلونل ةاراجم ©« كلذ فالخ وسود ىريو . نيمجاهملا برعلا
 ىف اورثع مهنأو اميس ال ©« ادهع اهنم مدقأ ةينبالا كلتو )١( ةتساسفلا

 نع « م 564 ةنس ىطبنلا فرحلاب بوتكم ىبرع رثا ىلع ةرامنلا ضاقنا
 (د) كلذ ىلا دوعنسو . ىناسغ ريمأل اركذ هيف اودجب ملو ©« ىمخل ريما

 1نمعمتنق, 2 قرت

 ١6941514 لص 6 مالسالا لبق برعلا خيرات » هب اتكن م عبارلا ءزجلا يف ىلع داوج دروآ (#ا
 ىلع اهمجارو ىتاهفصالا ةزممح هاور اه بسحب ةتسائسغلا هكولم نم كل لك لامعأ ليصافت
 صوصنلا ىق هيلع رثع امو هثدلون هركذ اه



 دريضلا تل دد

 قارعلا ىف

 ةنساسفلا ناك امك ©« قارعلا فارطا ىلع سرفلا لامع نويمخللا ناك
 لوأ نأ ةعاضق نع انمالك ىف تيار دقو . ماشلا فراشم ىلع مورلا لامع

 هدعب راص مكحلا ناو © ىشربالا ةميذج مهنمو خوتت لآ قارعلا مكح نم
 ناف كلذلو . محل نم عرق رصن لآ نم وهو ىدع نب ورمع هتخأ نبأ ىلا

 « ىدع نب ورمع لآ وأ مخل لآ وأ « رصن لآ ةلود ىمست ةلودلا هذه

 ءاوسلا ىلع ةرذانملا وأ ©« ةريحلا كولم وأ

 انودم ناك هنال « تبثاو ناسغ لآ خيرات نم حضوأ ةلودلا هذه خيراتو

 مهرابخاو مهباسنآ اهيفو © مهراعشاو مهسئانك ىف اتيثم ةريحلا بتك ىف

 لوعم ناك اهيلعو © مهبسسن خيراتو ةرساكألل مهنم ىلو نم رامعأ غلابمو
 )١( ةلودلا هذه رابخا نم درو اميق نيملسملا

 مهرامعا غلابمو ةلودلا هذه كولم ىلاوت نم انيلا لصو اه لمكاو

 كلم لك بسن دروأ هناف © كولملا ىتس هباتك ىف ىناهفصالا ةزمح هركذ ام
 كلذلو © كلم لك ةرصاعم ةدمو سرفلا كولم نم هرصاع نمو همكح ةدمو

 ىرخأ نئارق ةظحالم عم هتياهنو مهنم لك مكح ةبادب نييعت انيلع ناه
 كولا ضمب مكح ددم ىف اميس الو . لاوخالا ضعب ىف ليدعتلا تضتقا

 ١١4 اهولعح دقف ىدع نب ورمع مكح ةدمك « لوقعملا روط تزواجت ىتلا

 قيبطتلاب هلاثمأو كلذ انلدعف ©« ةنس ١5 سيقلا ءىرمأ هفلخ ةدمو © ةنس

 اذهو  ىرخا نئارقبو مهريغو سرفلا كولم نم نيرصامملا مكح ددم ىلع
 كولم لودج هيناجبو © مهتم لك خيرات ةيادبو ةريحلا كولم ءامسأب لودج

 : : ةلودلا كلت اورصاع نيذلا ةيناساسلا سرفلا

 ؟ ج 5968 تودلخ نبأ (1)



 ارفق

 ةريحلا ىف مخلا لآ كولم لودج

 ةئس

 مكحلا كلما مسأ

 مكاخ ىدع نب درمع
 كره درمع نب سيقلا ٌورمآ
 نفل سيقلا قرمآ نب ورمع
 افي مالق نب. سوأ

 ؟ىه"  درمعنبقرحتا سيفلا قرما

 6*10 سبقلا ٌؤرها نب روعالانامعتلا

 1451 0 روعالا نامعثلا نب رثنملا

 ففلإ رثنملا نب دوسالا

 153 هوخآ رثنلا نب رثنملا

 62+ هيخآنب دوسالان ب ناممنلا

 6 رقعي وبآ ةمقاع

 ه.الا ' نامعثلا نب ىسيقلا ءىرما

 ( | سيقلا ءىرمآ نب رقنملا
 م14) ءامسلا ءام نبا بقلك

 | ىدتكلا درمعرب ثركحلاو

 م9 ةراجحلا طرضم دنهنب ورمع
 هالق هوخا سوباق

 هيا (( ديز ) وأ ترهشيف

 ههلا ءامسلا ءامزب رشثلانيرثلملا

 همم سوباق ىبآ رتنلانب ناممتلا

 51 ةصيبق نب سابا

 114 هيداز

 ثيل دورفغملا رذنلا

 هدف

 كلملا مسا | مكجلا

 رمشدرأ نك

 رسشدرآ نب لوألا روبامسص | 5.

 رواسب زمره لوالا مارهب 59

 مارهب نب ىناثلا مارهب | ه
 مارهبينب مارهينبشلاث1مارهب | ١
 مارهب نب ىسرت | 8

 ىسمرت نب ىتاثلا زمره| ع؟
 هقاتكالا وذ ىتاثلا روباص | ؟.

 روباس نب ىئاثلا رشدرا 0
 روياس نب ثتاثلا روباص | ع

 روباس نب عبارلا مارهب 8
 مارهبنب لوآلا رجدزي 5

 شذ ميثالا 2

 نب ىسماخلا روج مارهت
 درجدزن 15

 مارهب نب يناثلا رجدزي
 نب زورف ثلاشلا زمره 5

 درجدزيإ 1
  قورف نب شالب ع
 زورفف نب لوالا ذانق 1

 ذابق نب نآورشونآ ىرسك 5

 ىرسك نم عبارلا زمره
 ناورشونا 14

 زمرم نب زيورب ىركإ ه

 ىرسك نب هيورش نم | ١١
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 نايل

 ورمع لسن نم مهلكو ©« ةنس 551+ كلملا اولوت © اكلم ؟؟ ةريحلا كولمف

 « مالق نب سوأ : مهو « ءالخدلا نم ةتس الا « مخل وأ رصن لآ نم ىدع نبأ

 © ةصييق نب ساباو © رفعي نب ةمقلعو ©« ىدنكلا رجح نب ورمع نب ثراحلأو

 ةريحلا اعيمح مهكلم ةيصقو نايسرافلا هيدازو 4 ترهشيفو



 فقرا

 ةرخا

 فجنلا هل لاقي عضوم ىف ؛ ةفوكلا ناكم نم لايمأ ةثالث ىلع ةريحلا تناك
 نآلا عقتو 6 قارعلا نيبو اهنيب ةيدابلا دودح ىف « ةيبرغلا تارفلا ةغفض ىلع

 اهمسا ليلحت نم برعلا رثكأ دقو . )١( ىلع دهشم نم ىقرشلا بونجلا ىف
 تيمس اولاقف © ةيبرع تاقتشم ىلا مالعالا عاجرا ىف مهتداع ىلع « هليلعتو
 ام ىلع  ةريحلا عضوم غلي امل اعبت نآل ©« لالضلا ىأ ةريحلا نم كلذب

 اريح .اهلعج اهلزن امل اكلام نأ نورخخآ معزو . ريحتو هليلد لض  نومعزي
 لب هريغلاقو . ةريحلا تراص مث « هموق هعطقأو  اناتسب وأ ةرظح ىأ

 .نا ةقيقحلاو . اهتينبأ ضايبل « ضايبلا ىأ ؛ راوحلا نم ةريحلا تيمس

 :ةيبرعلا ريحلاو ىهو ©« قدتخلا هلوح لقعملا وأ نصحلا هانعم ىنايرس اهظفل

 .ىلع هلقعم وأ هنصح ىأ © « رذنملا ةريح » وأ « نامعتلا ةريح » مهلرقب

 ةسفنل القعم ىنبب ريمالا وأ كلملا ناكف . فموي ندملا ءاشنا ىف ةداعلا ىراج

 ريصيو 'نامزالا ىلاوتب ناكملا عستيف هلوح سانلا ىنبي مث © هتيشاحو
 اهريغو دادغبو طاطسقلاو ةفوكلاو ةرصبلا تأشن طمنلا اذه ىلعو . ةئيدم

 دودح ىلع ةنساسغلا هانب ام ليبقلا اذه نمو د# (؟! ةيمالسالا ناملا نم
 ةبامح اهنأشب دارملا ناك دقق «روصقلا وأ لقاعملا نم ناروح ىق رش ىف ةيدابلا
 قارعلا ةريح نم ضرغلا وه امك «© ةيدابلا ةهح نم ةكلمملا دودح

 لزانملا اهيف < ةئيدم تراص ىتح اليلق الا تثيل ام ةروكذملا ةريحلاو
 : 0 ورمع نب مصاع رعاشلا لوق دح ىلع ©« راهئالاو قئادحلاو روصقلاو

 .باكرلا جايثا قوف الحرو اليخ ءاحورلا ةريحلا انحبص

 ءبالكلا نمارضأك ةقرشم اروصق اهيحاوت ىف انرضح

 ىتح © ىقنلا ةيربلا ءاوه نم اهبرقل اهئاوه ةحصب ةرحلا ترهتشاو
 ةرماع ةريحأأ تلظو .٠ 6« ةنس ءاود نم ريخ ةريحلا ىف ةليلو مون 2 : اولاق

 ٍقنروخلا امه ناريبك نارصق اهراوحب ناكو . لايجأ ةدع مالسالا دعب

 ىمالسالا ندمتلا خيرات (؟) 1آرمامقاعتلم, 3 قف

 . دمب اييق ةيبرعلا ةفوكلا هيف تماق ىذلا عض وللا نم ةبرقم ىلع ةميدق ةنيدم ةريحلا (ه)

 اهمسا اونْسَأ برعلا نأ بلاغلاو , ةيداليم ١515 ةنسس ىلا اهمس|ا هيف درو صن مدقأ عجزي»

 ةريحلا تركذ دقو ٠ ركسملا وأ ميخملا ىتعمب « انتراح » وأ ع اتريح » ةينايرسلا هتغيص نم

 ضعب ىف ةريحلا مع ركذتو ٠ « نامعنلا ةريح » وأ « برعلا ةنيده » اهنأب نايرسلا تاقلؤم ىف

 ' 8 61 ةقوكلا اهنا ىلا ىربعلا نبا بهذي ىتلا « ءالوقاعلا » ىمه ىرخأ ةتيده نايرسلا بتك
 - :لظماطعأعتس, 21ه 122دقفأتع 2ه» ةصملاطستقعم» 5 8



 قمل

 وحن ىلع ةريحلا ىلع فرشم عفترم ىلع امهنم لوالاو « عالقلاك ريدسلاو

 امهركذ ىتايسو « اهيقرش ىف ليم
 ةريحلا ناكس

 , ةيدابلا ريغ اهدعب سيلو « برغلا ىف قارعلا فرط ىلع ةريحلا تناك ام '
 ثبلي ال مث © تايجاحلا ضعب عايتبال ىودبلا اهمؤي ناكف ودبلا اهيف بغو
 نم ارارف : ةريزجلاو قارعلا ندم نم تاعامج اهيتأب ناكو . اهيف ميقي نأ

 هب قيضت وأ هموق ىف اثدح مهدحأ ثدحي ناك © لمع نع ايحنت وأ مكح

 ناك كلذلو « ةريحلا لزنيو قارعلا فير ىلا جرخيف « هدلب ىف ةشيعملا

 ناكس مهو  تدابعلا (؟) : اهقوف امو رابنالاو ةريحلا نيب ام تارفلا ىبرغ ىف

 فالحالا () مهناكسسل لزانملا اونتباو اهيف آولزن نيذلا اهسفن ةريحلا

 ناكس خونت نم اوسيل مهو 4« مهيف اولزنو ةريحلا لهأب اوقحل نيذلا
 (“) دابعلا نم الو رعشلا تويب

 مهو ©« لامجالا ىلع ةريحلا ىراصن مهب دارملا نأ مهضعب لاقق « مهتقيقح و

 عارموعارزلا اهحلفي عرازم اهلوح تناك دقف , اهسفن ةدليلا ىلع ةريحلا لعأ رصتقي مل (
 نآ. حجريو- رطخلا تاقوأىف دليلاف نومصتعياميمج اوناكو © مهتيشام اهيق ودبلا ىعرب
 خونتفو هفالحالاو دابعلاو خونت :ىبه هفئاوط ثالث ىلإ ةريحلا لهأ ميسقتل ديعيلا ببسلا وه اذه

 اونوكيمل مهنأ حجريو . اهنه ةبرقع ىلعو دلبلا لود ؛«نوخينب» اوناك نيذلا ودبلاتاعامج مه

 مهبلاغ ماسلا ىداوبو نامعو نيرحبلا برع نم اطالخأ لب , صصوصنلا نم مهفي امك ادحاو :اليبق

 اوتكس نيذلا ناندع نب دعم دالوأ نم مهلصأ خونت نأ ىلا ىبلكلا نبا بصذيو ٠ ةيليعامسالا نم

 ا!وراصق ماقملا وهو خونتلا ىلع اوفنلاحتو . ني رحيلاب اوممتجاو 2 ىحش انوطب اورجاعه مث ةماهت

 « حولت » مسا مهلضو 2 ساتلا ىلع ادب

 نميلا نم مخل هموقب رجاع ىمخللا رصن نب ةعيبر نأ ىلا بهتت , ىرخأ ةياور قاحسا نبالو

 بلاغلاو ٠ ةريحلا مهنكسأ سرفلا كلم ذازرخ نب زوباس نأو . نميلل يشايحالا وزغ نم افوخ

 دقمهضعب نوكي دقو 2 ةريحلا لوح تعيجت ىتلا ب رعلا تاعامج ىلع ماع عسا اًخونت نأ انلق امك

 بيرعتةلا ىلع داوج ححر دقو 2 هب فخالا نكمي الف عسالل هريغوىبلكلا نبا ريسفت امأ * اهتكس

 1ةهتاتعاهه مسايهتيفارغجف سوميلطب اهركذ ىساونلاملهىف ميقت تناك ةييدق ةيبرع ةليبق مسال
 ٠ ةريحلا نم خو دذتب تفرع ىتلا برعلا تاعامج ىلا ةينارصنلا تلقتنا دقو ""طوصتتنطوع و

 اهل الثممةينأرصنلاةيني دلاعماجملا رضحب فقسااهل ناكو «نامزلا مهدق نم ةينآرصن ةنيدم هتناكو
 قلطأدقو «برغلا ىراصن نم مهريغ نود اهسفن ةرحلاىراصت ىلع قلطي مساف « دابملا امآ

 ,حيسملا دابع مسالا لصأ نؤكي دقو . نيينثولانه اهيق ناك نمع ةريحلا ىراصنل ازييمت عسالا
 نييمخللا خيرات ىف نياتشنورو هنييئاسساسلا خيرات » ىف هكدلون ىأر وه اذهو

 نم مهمظعم ناكو ٠ ادابع وأ ايرع اونوكي ملو اهلوح ام وأ ةريحلا اولزن نيذلا مه فالحالاو
 ةيبرع ترثاتو 2« ةرهاظ ةناطرب ةيبرعلا نوثدحتي ظطينلا كئلوأ صضعب ناك دقو ٠ طبتلاو سرفلا

 ةناطرلا هذهب ةزرحلا برع
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 . ةريحلا ىف ةينارصنلا ىلع اوعمتجا برعلا نوطب نم ىتش لئابق لصالا ىف
 ةيناكلملا 0 سئانك ثالث سماخلا نرقلا طساوأ ى ةينارصنتلا تراص املو

 ىلع ةقراشملا ظح نم ةيروطسنلا تناك « ةيروطسنتلاو ةيبوقعيلاو

 ةريحلا ىف اونتباو .٠ مهتلمح نم دايعلاو ©« سراقو قارعلا ىف صوصخلا

 . ىلع اهتيمهأ تدازو ةفقاسأ ةدع اهالوت « ةفئاطلا هذهل ىربك ةعيبب

 عيبلا نم هوئب اه ةرثك كلذ ىلع لدب « اهكولم رصنت نأ دعب صوصخلا

 2 ةيئيدلا دهاعملا ءاشناب ةئاتع نهل تناك دقث ءاسنلا ىتح 4 رايدالاو

 فورعملا رذنملا نب ورمع كلملا مآ دنه هتنب ةريحلا ىف ىربكلا دنه ريد اهرهشأ

 : هصن اذه ىشقن ريدلا ردص ىلع ناكو , دته نب ورمعب

 تنب ةكلملا رجح نب ورمع نب ثراحلا تنب دنه ةعيبلا هذه تنب »

 كلم ىف ددبع تنبو ةهدبع ماو عجيببلا هك رخل نب 8 كلملا 1 0

 را لو قولا ل رففي ردلا اذه هل "تب

 ©« رهادلا رهدلا اهدلو عمو اهعم هللا نوكيو قحلا ةنامأ ىلا اهموقبو

 خيرات ةريحلا ىف ةينارصنللو . رذنملا نب نامعنلا تتب ىرغصلا دنه ريدو
 + لودج ىف مهسلست ركذن ةريحلا كولم خيرات حاضيالو . هلحم اذه سيل

 ةدح ىلع مهنه لك لامعأ ىلع ىتأت مث
 ءالخدلا ريغ © مهلسلست بسح رصن لآ ةريحلا كوله
 ىدع نبت درمع

 ورمع نإ سيعلا وردا
 سبقلا ءىرما نب ىرمع
 ورمع نب سبقلا قرما
 ىنيبقلا ءىرما نب روعالا نامعتلا

 نامعتلا ني ىفنملا سيقلا زرما

 ظ
 دوسالا ردنملا ءاهسلا ءام نب ردنلا

 نامعنلا سوباق رثللا دله نب ورمع

 6 سوباف وبآ ر نامعتلا

| 
 « رورقلا ) ردتلا



 نق

 ةربحلا كولم

 ١١( ماهوب 588 ةنسس نم ر/ ىدع نب ورمع ( *

 ىف شربالا ةميذج بارش ىدع ىلوت . مخل نم رصن نب ىدع نبأ وه
 ىف تلاتحاو باشلا تبحأ ©« شاقر اهمسا تخأ ةميذحل ناكو « هتلود ءانتأ

 لعفف « اهبطخي مث ركب ىنح اهاخأ ىقسي نا ىلع هعم تاطأوتو « هجوزت
 . برهف ىدع فاخف « مدن احص املق . ناركس وهو ةميذج هباجأف

 هلامجل هبحأف ةميذج ىلا مهضعب هب ءاج « اليمج امالغ شاكر تعضوو
 ماق © ةميذج اهلتقو ءابزلا رمآ نم ناك ام ناك الو . اورمع هامسو هناكذو

 نم لجر دب ىلع ةليحب هلاخ رأثب فخأو « هماقم روكذملا ورمع هتخأ نبأ
 لاثمالا نم ريثك هيف ءاج ليوط ثيدح ىف اهلتق ىتح ريصق همسا مخل
 ةلودلا لئاوإ ىف هتلود لهأبو هب اصاخ الزنم ةريحلا ورمع فطختاو )١( ةميدعلا
 ةثالثلا تامارهبلاو لوالا روباس رصاعف ةيناساسلا

 6( ؟ملا - ؟2هل ةنس نه )نم ) درمع نب سيفلا ٌؤرما ()

 دكو .٠ ءدبلا هتوفعسبو 3 ىدع نب درمع نب لوالا سيفلا قرما وهو

 ةنس ةئام مهضعب اهلعجف اهيف برعلا لابو همكح ةدم تلاطو هناطلس عستا

 نم لوا اذع سيقلا ورماو . ةنس نيعبرا ىلع ديزت ال ىهو « ةئاملا ضعبو
 « هتافو خبرات هيقو هربق ىلع اثوقتم مخل كولم نم همسما ىلع نوبقنملا فقو

 اهاتركذ ,ىتلا  ةرامنلا بئارخ ىف رثع ىسرفلا قرشتسملا وسود نا كلذو
 تلزابلا نه لكشلا عبرم رجح ىلع ناروح ىف نييناسفلا راثآ نيب

 ناسللاو ىطبنلا فرحلاب ةشوقنم رطسا ةسمخ هيلعو «ربقلا كلذ نم ايلعلأ
 ول رظتني امك دنسلا فرحلا وأ ةيريمحلا ةفللاب سيلو  ىلامشلا ىب
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 ىريطلا بهذيف ٠ مهنم مكح نم لوأو ةريحلا كولم لصأ ىف ةفلتخم لاوقأ نييرابخالل .د#)
 نب وربع هوخأ هقلخو دزالا نم مهف نب كلام ومع برعلا نه ة ةريحلل كلم لوأ نأ ىلآ ىبوقعيلاو

 ةيصخش ةمسسذجو ٠ ىرخأ ةياور ىف حاضولا ةمدذجي فورسملا شربالا ةميدجو ةياور ىلع مهف

 ' لضفأ' نم » هنا هنع لوقب ىريبطلاف ٠ ةيروطسأ نوكت داكت اهنكلو برعلا ىخرؤم دنع ةقورعم

 كلملا هل حيجتسا نه لوأو «/ امزح مهرهظأو . ةياكن مهدشأو اراقتع مهدعباأو ايأر برعلا كولم
 ةنمس نيرحشع مكحو ٠ ( 58 ص ؟ ج ) « شويجلاب ازغو . برعلا هيلا مضو + قارعلا صرأب

 دوعسع نب ثراحلا نب ةعيبر نب رصن نب ىدع نب ورمع هتخأ نبأ ىلا هدعب نم كلملا لقتناو

 ىدع نب ورمع لامآي برعلا نه ةريحلا كولم فرمب اذهلو ٠ مخل نب ةرامن نب مينغ نب كلام ندا
 ةمبابتلا نمو ريمح نم مهنأ نولوقيو 2« نميلا ىف مهلصأ نويرابخالا لعجيو مخللآو رصن لاو

 اهبلي امو 7- ىع . ىناهفصالا ةزمح رظنا
 اهيلم امو 0١©* صا ؟ حج 2. ىريطلاو

 ١ ج ١45 ريثالا نبا (6)



 ففي

 ةيبرعلا ةقللاب ةشوقنم ىه لب  نولوقي امك ناطحق ىنب نم رصن لآ نأ
 عبارلا نرقلا لئاوأ ىف ىأ « نيحلا كلذ ىف تناك امك ناندع ةغل وأ ةيلامشلا
 مدقأ هذهو . لامثلا برع هب بتكي .ناك ىذلا ىطبنلا ف رحلابو « داليملل
 اا زاب ادوار ازال ىلع سيرت عراك هلايس يع داج

 اهتروص هذه « ارتميتلس #7 ىف ارتميتنس»

 هز ن7 ماسماتن زيت هجم 57 وتقل اكو رلكاو ؟ل) ١
 3 11 "ان : 0

 تيكن »4 رك زج |: طال 0
 حافماده 1 اك 0 يم

 2 مانا اردد ىوووو نلحق

 ةرمع نب سيقلا ءىرما ربق ىلع ىطبن ظخب ةيبرع ةبانك

 2 ةدح ىلع رطس لك ىبرعلا فرحلاب اهصن اذهو
 جاتلا رسأ وذ هلك برعلا كلم ورمع ْنِب سيقلا رم سفن ىتا١

 ءاجو ىدكع وجحذم برهو مهكولمو ورزنو نيدسالا كلمو  ؟

 هينب لزنو ودعم كلمو رمش ةنيدم نآرجن جبح ىف (5) وجرب ب
 هغلبم كلم غلبب ملف مورلو سرفل هلكوو بوعشلا 1

 هدلو وذ دعسلب لولسكي ل موي ؟؟9 ةنس كله ىدنع همه

 3 5 2 ب
 مادو <

ّ 7 

 اهيقف . حاضيا ىلا اهمهفت جاتحي ةيمارآ ةغيص هبوشت ىبرع ناسل اذه
 «رب» و © ربق ©« سفن » و « اذه ىأ « ىت » ةيطبنلا وأ ةيمارآلا ظافلالا نم

 مادختسال لاقتنالا رود ىف ذئموي برعلا ناكو . موبلا 4 ىدكعا واو 6 نا

 طخلا ةروص ىف ترظن اذاو . ةيمسرلا تاباتكلل اةيمارآلا ةغللا لدب مهتفل

 لكشلا ىلا ىطبنلا لكشلا نم اضيأ لاقتنالا رود لوأ ىف اهتبأر اهسفن

 مدقت اميف هنم ةلثمأ انرشن دقو )١( طابنالا ةكلمم ىف امئاش ناك ىذلأ

 جاتلا دلقت ىذلا مهلك برعلا كلم ورمع نب سيقلا ءىرما ربق اذه - ١

 داقو مويلا ىلا جحذم مزهو مهكولمو رازنو دسا ىتليبق عضخأو ل ؟

 هين لمعتس ١و ادعم عضخأو رمش ةنيدم نارحن راوسأ ىلا رغظلا 1

 ( ةميار ةمبط ) ” ج ه4 ىمالسالا ندمتلا خيرات 0
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 هغلبم كلم لبي ملق مورلاو سرغلا ىدل هنع مهبانأو لئابقلا ىلع

 ةداعسلل هولب قفو

 ميوقتلاب دهعلا كلذ ىف نوخرؤب امهيلب امو ناروحو ماشلا لهأ ناكو

 روح ىف اهلوغدي اذبب وهو + ناروح ةيصاموىرصل نلا ةبشن :قوارشتلا
 ؟5/ عومجملا ناك ؟؟9 ىلا تفيضأ اذاق « داليملل 1.5 ةنس مورلا
 كلملا اذه اهيف ىفوت ىتلا ةنسلا ىهو « داليملن

 اننال « هددص ىف نحن ىذلا ةريحلا كلم هنأ حجري روكذملا سيقلا ٌؤرماف

 وناج نومريلك ويسملا ىريو . نمزلا كلذ وحن شاع مسالا اذهب اكلم فرعن ال
 « سرفلاب هتقالع ىلع ةلآلدلل هدحو فاك حاتلا ظفل نأ ىسرغلا قرشتسملا
 نم « جاتلا ىذ » بقل نأل « مورلل ةعبات ىهو ناروح ىف هربق اودجو ناو

 لعلف ةريحلا نع اديعب ناروح ىف هربق دوجو امأو . ةريحلا كولم باقلآ
 اهاوقأو «قارعلاو ماشلا ةيداب ىف برعلا لئابقىلع تدتما هتطلس نأ هببس
 بحاص شعرهب رمش براح هنأ رهظيو . جحذمو رازنو دسآو دعم قلموي

 الماع ناك سيقلا أرمأ نا » : برعلا لوق كلذ ديٌوبو . هربق ىلع ركذ امك
 ةريزجحلاو قارعلا ةيداب رئاس ىلعو رضمو ةعيبر نم جحذم ىلع سرفلل

 اوئيف اهيف قوتو نأش وأ ةمهم ق ناروح ىلا عاح هلعلو )3 « زاجحلاو

 فقرحلاب اهيلع اويتكو © ةينامور ضرأ ىف هربق اونب . هيف هونفدو اربق هل
 ةيدو قئالح ىلع لدي امم « اهخيراتب هوخرأو « ةيالولا كلت ملق ىطبنلا

 (دع) فاتكالا اذ روباسو 4 ىس رن نس زمرهو 4 ىسرنو © تلاثلا

 « م "ل0 7 5:8 نه ) سيقلا ءىرما نب ورمع

 ل ل

 )١( نودلخ نبيا ١١١ ج < 56( 36 ,10095359100

 ركذوءمخل لآ نم ةريحلا كؤلم نم رصنت نم لوأ وه اذه سيقلا أرها نأ ىربطلا ركذي اييع)

 زاجحلاو ماشلا ةيدايب نه رئاسو رضمو ةعيبر نم برعلا جارخ ىلع» سرفلل الماع ناك هبأ اضيأ
 , لوقلا اذنه باهساي ناديز ىجرس هنع ثدحتي ىلا ةرامنلا صن ديأ ادفقو 2 6 ةريزجلاو

 ةيناطحقلاوأ ةيليعامسالا نه مهلك اونوكي مل ةريحلا برع نأ ىلع يريطلا قوق نم نحن لدتسنو
 بلغي ناك ناؤ 2 هديبأت عطتسن ملف رصنت نم لوأ ناك هنآ ىريطلا لوق امأ 2 اطيلخ اوناك لب
 « صصخرم بيزعت وهو » سيبقلا ٌؤرها همسسإ نا ليلدب اينارصت ناك هنأ نظلا ىلع



 قفا

 ملس مايآ تناك همايآ نأك اًئيش هنع فرعن الو © همكح مظعم فاتكالا اذ
 ىلا مهبرقآ خيراتلا ىف !اركذ سانلا لقاو . حيراتلا هركذي ملف ءاخرو

 (دي) ةداعسلا

 2م "م50 الل نع مالق نب سوأ («5)

 > مكح . مهيف بسن هل سيل © رصن لآ ةلود ىف ليخد اذه

 3 أ ةموكح تداعف رصن ىنب دحأ هلتق ىتح « روباس نب ريشدزا مايآ ى

 (ددإج) مهيلا

 ( 8م +0* 7 "ه5 ) نه سيقلا ءىرما نب ورمع نب سيبقلا ؤرما (0ه)
 م يي سي يسببيبي(يبيبييبيبيبيببببييبببب إب يي سلسل

 بقاع نم لوأ هنأآل لوالا قرحم وهو 43 ندبلا سيقلا ءىرماب فرعتو

 روباس نب مارهبو « روباس نب روباس مايأ ىف هكتس ١ مكحو : راتلاب

 ركذلا قحتسا ام هرابخأ نم امندل سيلو 9 لوالا درحدزيو

 ( م 65١  ؛.؟ نم )مئاسلا روعالا سيقلا ءىرمأ نب نامعنلا ()
 11 ا سل ب تالا اج لا ل ا سو ال

 سرفلا كولم نم اهيف رصاع ةنس 1١8 مكح « ةريحلا كولم رهشأ نم وه

 هئادعأب ةئاكت برعلا كولم دشأ نم ناكو ٠ روج مارهبو لوالا درح دز

 ىبسو « اهلهأ ىف بئاصملا نم رثكآو « ارارم ماشلا ازغ . اراغم مهدعبأو
 « ناتبيتك شيجلا نم هدنع ناكو . هي فرع ماظن ىلع دنجلا دنجو « متغو

 خونت نم ىرخالاو © « ءابهشلا » اهمسأ سرفلا لاجر نم ةفلؤم امهادحا

 امراص ناكو . برعلا نم هل نيدبال نم امهب وزغب ناكف © « رسود ) اهمسأ

 ةكلمت مل ام لوخلاو قيقرلاو لاومالا نم هل عمتجاو « هكلمل اطباض امزاح

 ىتح ربلا فارطأ نم وندب تارفلاو ©« تارفلا ءىطاش ىلع ةريحلا تناكو

 اسلجم فذخن نأ ىأر شيعلا ىف نامعنئلا طسسبت املف « فحنلا نم برقن

 ىلع فرشب عفترم ىلع « قئروخلا » ذختاف « ةنيدملا ىلع هنم فرش ايلاع

 برغملا ىلب امم « راهنالاو نانجلاو نيتاسبلاو لختلا نم « هيلب امو فجتلا
 رونلاو ةرضخلا نم ربلا ىف ىأر ام هبحعأف © قرشملا ىلب امم تارفلا ىلعو

 ةيربلا ةيراه ىه سبفلا ءىرمأ نب ودرمع مأ نأ ىلا بهذلا جورم ىف ىدوعسملا بصدي (#شر

 بهذو اطقف ةنم ؟5 مكح هنأ نييرابخالا ضعب ركذو . ةنساسفلا كولم نم ورمع نب ةبلعث تخأ

 ةئسا 40 مكح هلأ فبوقعيإ“

 ىتح نينس سمخ مكحو رصن لآنم شرعلا هبصغاذه اسوأ نأ ىلع تانباورلا عمجت ا هلع

ب دحأ ليبعني انجحج ةزمح هيمسو مخل نبكيتع نب ايجحج ىبلكاا نبا هيمي لجو هلتق
 ئن

 سوأآ دعب ةريحلا ىلع فلختسا فاتكالا اذ روباس سرغلا كلم نا ريثالا نبا ركذو + ناراف

 وه انه دارملا سيقلا أرما نال هنم مهو اذهو«ىدنكلاسيقلا ءىرمآ نب ورمع نب سيقلا أرما

 ىمخللا لوالا سبقلا ءىرمأ نب ورمع

1 



 رك

 قو . بئنارالاو ءابظلا ديصو لبالا ىعرو ةأمكلا طاقلو ةيراحجلا راهنالاو

 لاومالا نم ةرحلا قو « كمسلا ىدايصو نيصاوقفلاو نيحالملا نم تارفلا

 كرد ىأ » : هسفن ىف لاقو كلذ ىف ركفف . هتيعر نم اهيف جومي نم لوخلاو

 هباجح ىلا ثعيف . « ىريغ ادغ هكلميو مويلا هتكلم دق ىذلا اذه ى

 هرب ملق ضرالا ىف حاسو هءاسك فحتلا ليللا نج املف « هباب نع مهاحتف

 : ةركذ ىتآلا رذنملا نب نامعنلا بطاخي ديزي نب ىدع لوقي هيفو . دحا
 ريكفت ىدهللو اموب فر بشأآ ذا قئروخلا بر ريبدتو

 ريدسلاو اضرعم رجبلاو كلمي ام ةرثكو هلاح هرم

 ىنمن ©« لقانتم روهشم وه ام قئروخلا ءانب ثيدح نم اوركذ دقو

 2 سبع ىثب نم ةميذج نب سيق نب ريهز ةنبال اجوز اذه نامعنلا ناكو
 اساش ةنبأ لسرأف 4 هدالوأ ضعب مهرب زدنسس روكذملا ةيمح ىلا لسرأق

 لمحق هوبا ملعو . هعم نآك ام ذخاو ىوتغلا لشالا نب حابر قيرطلا

 (د#ب) برعلا مايأ

 06 م 5ا* 7 ١*: نع ر سبقلا ءىرما نب ناممتلا نب رئلنا 07

 ا ا فاس ا 7

 ديز نب ةائم ديز تنب دنه همأ نا لاقو رذنملا اذه ةزمح ركذ
 ورمع

 ٠ درجدزي نب زوريفو <« مآرهب نب درجدربو « ميثالا درج دزب نب روج مارهب
 درجدزي هوبأ هيلأ هعفد © روج مارهب ةيبرت ىلوت هنأ نولوقي مهف كلذ عمو

ضحا نينس سمخ غلب املف ©« اهدعب امف ةعاضرلا نم هيبرل ميثالا
 هل ر

 قاف ةثس ١١ غلب املق . هملع ام لك ىعوق © سرفلا ءامكح نم اميكح

 ءاضميهضعب ضقانب اهتم ريثكلاو 4 اذه نامعتلا نع ةربثك ارابخا برعلا وخرٌوم دروب (هبر

 ىرخأ تاياور ىف نويعذي ربخ هل فرعي ملق ضرالافحاسو كلملا ف دهز هلأ نولوقي امتيبف

 نإ ىلا نودلخ نبا بعذيو ٠ ىدنكلا ورمع نب ثراحلا نيبو هنيب تمقو ةكرعم ىف لتق هنأ ىنا

 ىدوسعلا ناعيس سيدقلا ريثأتب ةينارصتلا قتتعا هتأ وخيش سيول ركذيو , رصنت نامنلا

 لآ نأ اتيار ىفو ٠ ةريحلا ضرأ ىف ةينارصنلاب كاذ ذا رشبي ناك ىدلا مدس 81غ

 كلذ لبق !ورصننا دقارصب



 قر

 بوكر هملعن قابسلل برعلا ليخ ترضحأف رمآو مهفرص مث « هل ىغبني ام
 ءوبأ تامف ذذلتلاو وهللا ىلع لبقأف ©« كلذ ريغو ديصلاو ىمرلاو ليخلا

 !دحأ اوكلمب ال نأ ىلع فقرشلا لهاآو ءامظعلا دهاعتف . رذتملا دنع وهو

 « مهقالخأب هقلختو برعلا دنع مارهب ءوشنو هتريس ءوسل <« درجدزي ةيرذنم

 لظ هنكلو () ليوط ثيدح ىف عيمجلا هعاطأو « فيسلاب كلملا هيلا درو

 مهيلغو مهيراحو هدشر ىلا داعف كرتلا كلم هيف عمط ىتح هوهل ىلع

 ىف هناعأ هنأل © درجدزي هيبأ ىلعو روح مارهب ىلع لضف اذه رذنمللو

 دهطضا درجدزي نأ كلذو . مورلا عم برح اهتلمح نمو ةريثك بورح

 ىراصتلا ةرصنل مورلا ضهنف 8 © روح مارهب هنبا هاراحو <« هدالب ىف ىراصتلا

 ابروأ لود نم نيعماطلا ةداع ةداع ىلع حتفلا ىف اعمط برحلل ةعيرذ ىه وأ

 نيب برحلا تبشتن مي انس ولا ىلا مهباد كلذ لازب الو « قرشلا ق
 دعوو < هالف رذنملا مارهب رصتتساق © نيييصن مورلا رصاحو ؛ يقل ويلا

 . لتقلاو بهنلا .ىف هلاجر غلابو لعف دقو « اضيأ ايروس هل حستكي نأ
 اودمعو < مورلا بولق ىف بعرلا عقو ةينيطتطسقلا ىلا كلذ ربخ غلب امئف
 سرغلا لخد ولو . ىبرعلا دسالا كلذ نم هللاب ةذاعتسالاو ةالصلا ىلا
 نوينامثعلا اهحتف ال ريغت امك «© ابروأ هجو ريغتل قئموي ةينارصتلا ةمصاع

 ى عقو بارطضاي ذئموي تجن ابروأ نكلو . ةنس ففقلاو فينب كلذ دعب
 () حلصلا دقع ىلا هرطضا رذنملا ركسعم

 « م 5519 - ا ) نامعنلا نب ركتملا نب دوسالا مر

 « مهكولم نم ةدع رسأو ةئنماسفلا اهيف براح ةكرعمب كلملا اذه رهتشا

 ناسغ لآ لتق دق ةنيذآ وبأ همسأ مع نبا هل ا د ا

 هيل لا ا يل ا د نا , قا اخأ هل

 اهعلطم مهلتق ىلع
 ابهو ام رادقملا هغوس الو ابلط ام ءرملا لونب موب لك ام

 ابضتقم لوصوملا ببسلا لعجب مل تضرع ةصرف نأنمسانلا فصناو
 * لاق نأ ىلا

 ١ 3 دذفف ريثالا نبا 5(

 سرغلا ةيجتل تارثلا روبع لواح امدنع ىربك ةراسخب بيصأ رتنملا نآ هكدلون ركذ (هبر

 لجر هفلآ هشيج نم قر دقف 2 ةينيطنطسقلا مهرباصح ءاتتآ

 مك رص نييئاساسلا خي رات 8 هكادل ون



 فرغ

 ايفك هتلق دق ىذلا ريغ لاق نم ةمركم ءافكالا نع الا وفعلاو

 0 اينألا اهسار عبتأف امهشتنكنأ اهلسرتو ىعقالا بنذ نعطقت >»

 اجد

 ( م م000٠ #49 ) موحخآ 2 رسذنملا نب رثلملا (5)

 ركذلا قحتست ثداوح هل سيل

 ( م 5+8 7 ه٠+٠ ) دوسالا نب نامعتلا 06٠١

 ةدم ىضق هن! نانويلا بتك ىف ءاج نكلو « اماه اربخ برعلا هل دروي مل
 . ىلبأو ةريزجلاو ايروس ىف مورلا براحب ةريحلا جراخ وهو ةريغصلا همكح

 ننام لان دكار قا فلا تور يلج تار رح ىدح تار اج ءالب

 ىهو ذايق عم اهرلا رصاحم وهو ماعلا كلذ ىف تام هتكلو 4 ةسفعد

 )3 ةيئثد ةزجعم ىلا هنافو ةينارصتلا وخروم تحشو.“ 4 ا مهما فيتم

 )0١( رفعي وبأ ةمقلع ) 58- 65٠ه.ءالا_ («

 ( م 216 بل مهرال ) نامعئلا نب سيقلا ٌقرما (10

 ةمقلع نأش لثم هنأش

 ( م ه8 ل اه١٠9 ) ءامسلا ءاه نب سيقلا ءىرما نب رثتكا 0
 1 11 ا ا زو زم ا

 ابق سرفلا كولم نم رصاع هنال « المع مهرثكاو مخل كولم رهشأ وه
 ةنئساسقلا نمو «© نايئتسج مورلا ةرصايق نمو “© ناورشونأ هتباآو روكذملا

 قو . دحاو رصع ىف اوعمتجا لاجرلا رابك نم مهلكو « ةلبج نب ثراحلا
 دوفولا ةلمج ىف رذنملا ناكو « ةهربا دب ىلع نميلا دالب شابحالا متف همانأ

 ىف رهظو « ذابق مكح طساوأ ىف روكذملا رذنملا ىلا ةريحلا ةدايس تضفأ
 نايعأ ناكو . ءايشالاو لاومالا ىف كارتشالا هتبناقو كدرم بهذم كلذ ءانثأ

 عت ردقت ال تاراقعو تارهوجمو ةلئاط  الاومأ اوزرحا لق مهفارشاو س رغلا

 د م
 قمقعوسسمتتا 18طاقم هتع 3 1, 26 19 ١ ج ال6 ءادغلا وبآ
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 هلحتناق < اهيف مهتكراشم ىلع بهذملا اذهب نيعتسس نأ ذابق دارأف : اولاق

 « ىبأ نم مهنمو عاطأ نم مهنمو « هيلع هلاجر لمحو هيحاصل بصعتو

 ةدنك ةلود تناكو . اهعبتي ملف ةعدبلا هقه اوربكا نيذلا ةلمج نم رذنملاو

ورمع نب ثراحلا مهنم كولم ةعضب اهنم ىلأوتو ©« ترهظ دق اهركذ ىنآلا
 

 فئموي ةدنك كولمو . رذنملاو ذابقل ارصاعم ناكو « ىدنكلا رجح نيا

 .نويناسملا مهسفاني امك لامشلا برع ىلع ةدايسلا ىف نييمخللا نوسفاني

 ديبأتل اهمنتغي ةصرفل ةرساكالا نم برقتي روكذملا ىدنكلا ثراحلا ناكو

 رفنملا ىلع ذابق ريغت اذا ىتح « هنورياسي وأ هنوعفادي مهو « هتطلس

 لظف « اهنم رذنملا جرخأو ةريحلا ذابق هالوف « ةيالولل ثراحلا ىدصت

 ب هدلاو ىأر ريغ ىلع ناكو  ناورشونأ ىلوت املق <« ذابق مايأ ةيقب اًمبتخم

 كدزم لتق نا دعب « هيصتم ىلا هداعأ مث هب بحرف رذنملا هيلع لبقأ

 )١( كدزمو هوبأ هدسقأ ام ناورشونأ حلصأو . اجنو ثراحلا برهو

 عم هبورح نم ناك ام ىناسغلا ةلبج نب ثراحلا خيرات ىف انركذ دقو

 سؤؤيلا ىمويو نيبرغلا بحاص وهو . هريغو غابا موب ىف روكذملا رذنملا

 © دسأ ىئب نم ناميدت رذتملل ناك هنا كلذ بيس ىف اوركذو .٠ ميعنلاو

 امهل اورفحف ناركس وهو رمأق © همالك ضعب قى ةرم كلملا اعجارف المث

 ءانبب رمآو مدن احص املف . نييح امهوتفدو ةريحلا رهظ ىف نيترفح

 لعجو . امهنيب الا برعلا دوفو نم دحأ رمي الآ مسقاو « امهيلع نيتعموص

 ىلطيو هاقلي نم لك هسؤب موي ىف حبذي « ميعن مويو سب موي ةئسلا ىف امهل

 كلذ ىلع ثبلو ٠ ميعنلا موي ىف هيتأي نم ىلا نسحيو ء نيتعموصلا همدب
 رعاشلا ىدسسالا صرمبالا نب ديبع ءاح“ ىتح « رهدلا نم ةهرب

 ادب رب ملو © هلثك رذنملا ىلع قشق سؤّوبلا موب همودق قفتاو © احدتم»

 (؟ انه هل لحم ال فيطل ثيدح ىف همسقب ربلا نم

 « ءارفع ىبأ نب ةلظنح سؤبلا موي ىف هاتأ ىذلا نأ ىرخآ ةباور ىفو

هلهأ ىلا دوعب امثير كلملا لهمتسا هلجا برقي ملع املو
 نم لجر هلفكو « 

 لطبا ىتح رذنملا ىلع ريثأت هئافوو هعوجرل ناكو «© داع ىتح رذنملا ةصاخ

 لوقلو ©« ببسلا اذهل رصنت نامعنلا نأ مهضعب لاقو . () ةداعلا هذه

 ةصق ةصقلا هذه هببشتو  ةينارصنلا ءافولا ىلع ةلمح امنا هك ةلظنح

 ىعباتو سروغاثيق باحصأ نم «© نوماد همسا ىنانوي لجر نع ةينانوب

 ؟ ج الو توقاي 5 م ج 35 ىناغالاو ١ ج 145 ريثالا نبا مر

 15 جا ملال ىناغالا ؟ر



 لا

 هيلع مكح 4 سايطنف همسا بهذملا اذه نم قيدص هل ناك ©« هبهذم

 «© هيلأ تهحو ةمهتلا مادعالاب ةسوقرس بحاص لرالا س ويسسسبت ويد

 ذيفنتل دوعب مث هنوؤض اهب ريدي امايآ مهدنع ىضقي هلهأ ىلا عوجرلا سمتلاف

 سايطنتق قو مث . هنمضو نوماد ىدصتف هنمضي نم اوبلطف © مكحلا

 نوماد ةيحبرأب سويسسينويد بجعأف © دحاو مويب دعوملا لبق داعو هدعو
 نب رذتمللو . هتصاخ نم امهلمحو امهبرقو امهنع افعف © سايطتف ءافوو

 ركب نيبو هنيب ةراوأ مويب فرعي برعلا مايآ نيب روهشم موي ءامسلا ءام

 (#) برعلا مايأ ىف هركذ ىتايس لئاو نبا

 ىدتكلا درمع نب ثراحلا )١4(

 ةدم ىف ةلخاد همكح ةدم « ءامسلا ءام نب رذنملا ربخ ءانثا ىف هربخ ءاج

 رذتملا مكح
 )١6(. م هالك - هب نم ) ةراجحلا طرضم دنه نبا ورمع (

 مت ل

 « ىلئاثلا قرحملا هنومسيو © سيقلا ءىرما نب رذنملا نب ورمع وه
 تدلو © ريهشلا رعاشلا سيقلا ءىرما ةمع تنب دنه همأ مساب فرعبو

 ىنب ازع دقو © ناطلسلا ديدش ورمع ناكو . اسوياقو اذه ارمع رذنملا

 ىف غلابو : ىناثلا ةراوا موي نيريثك مراد ىنب نم لتقو © مهراد ىف ميمت

 ليخو © مهلك سانلا ىلع لضفلا هسفن ىف مهوت ىتح ءايربكلاو ةمظعلا
 كلت تناكو © هاضر ىئمتيو همدخب ال برعلا ىف رمأ نم سيل هنا هل

 ادحا نوقرعت له » : هئاسلجل اموي لاق هنا كلذو  هلتق ببس ىوعدلا
 نأ الا هقرعن ام : اولاق ©« « ؟ ىمأ همأ مدخت نأ فنآي ىتكلمم .لهأ نم

 ةجاعىفاهلكو 2 ةيبرعلا خيراوتلاىف ةريثك ءامسلا ءام نب سيقلا ءىرما نب رذنملا رابخا “ب
 ىذيو 2« نامسمنلا نب سيقلا ءىرما نب رذتملاب نييرايخالا مظعم دتع فرعي وهو ٠ قبفحت ىلا
 ٠ همأ قحم عاملا ءامو ٠ بسحف ءامسلا ءام نباي وأ ٠ ءامسلا ءام نب رفتملابو « نينرغلا

 فرحيو. طساق نب رمنلا نب ٠٠ ةعيبر نب لاله نب مسج نب فوع ةنبا ةيرام مهضعب اهيمسيو
 سورادنومالا مساب ةينانوسيلا صوصنلا ىف اذهع رذنملا ركذ دقو ٠ ةيوام ىلا مسالا مهضس
 ىلا ناينتتسسوجي ىدأ امم « نييطنزيبلا نيبو هنيب ارمتسم عازنلا ناكو 10509706
 ٠ مورلا ضرأ نع رذمنملا ةعفادمب موقيل ماشلا برع ىلع اخراليف ةنفج نب ثراحلا بيصتت

 ةلبج نب ثراحلاو ىمخللا ءامسسلا ءام نب رذنملا : نييبرعلاْنيكلملا نين ةوادعلا تدتشاو

 رذنملا لتقب امهنيب عارصلا ىهتناو ٠ مورلا رصاني ىناثلاو سرفلا رصاتي لوالا « ىتأسعلا
 ةبرقم ىلع نيرسنق ةيحاف ىف 08[57]ه ايادوع دنع ةعقوم ىف ةلبج نب ثراحلا همصخ دي

 لتق ىتلا ةكرمملا نأ ىلا نيخسرّوملا نم رغفنو ريثالا نباو ىناهفصالا ةّرمح بصذيو ٠ رمدت
 قارعلا ةيدوأ رم داو2 غايأ نيعو « 4 غايبأ نيع » مساب برعلا مايآ ىف ةفورعملا ىبع رذنلا

 ص ١ ج « توقاي ) ةريحلا نع !ريثك دعبي اال ٠ 6 ةقرلاو ةفوكلا نيب تارفلا ىلع رابنالا

 ةيرمسبب عضوم وخو , رايحلا تاذ وأ رايخلا تاذ مساب غابأ نيع نييزابخالا ضعب ىمسيو
 دحاو *ىش رايخلا تاخذو غابأ نيعو ايادوعب دارملا نأ صوصتلا ةءارق نم جتنتسيو ٠ نيرسنلا

2 
 و 07-0 لل

3 
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 .اهمعو <« ةعيبر نب لهلهم تدب ىليل هما ناف © ىبلغتلا موثلك نب ورمع نوكي
 : ةراجحلا طرضم تكسف . 6 ورمع اهنباو 2 موثلك اهجوزو لثاو بيلك

 . همأ همآ روزت نأ هرمأبو هريزتسد موثلك نبا ىلا ثعبو « هسفن ىف ام ىلع
1 

 . ةرجلا نيب همايحخل تبرضف رمأق © همودق دله نب ورمع علبو 8 تارفلا

 ماعطلا مها برقف « هتلود لهأ هوجو هيلا اعد اماعط عئصو © تارفلاو
 .ق هياحصأ صاوخو موثلك نب ورمعو وه سلجو . قدارسلا باب ىلع

 موثلك نب ورمع مآ ىليلو ©« قدارسلا بناج ىف ةبق دنه همآلو ©« قدارسلا
 نم سانلا غرق اذا » : همال لاق دق ةراجحلا طرضم ناكو . ةبقلا ىف اهعم
 , ىمدختسا فرطلا تند اذإف ©« كنع كمدخ ىحن فرطلا الا قبت ملو ماعطلا
 ففرطلا ىعدتسا املف . تلعفف « ءىشلا دعب ءىشلا كلوانتلف « اهيرمو ىليل
 . ةحاحلا ةبحاص مقتل » : تلاق « « قبطلا كلذ ىنيلوان » ؛ ىليلل دنه تلاق

 .6© © ! بلغت لآ اب ! هالذ او » : ىليل ثلاقف « اهيلع تحلأف « « اهتجاح ىلا
 .هقرعف . نوبرشب موقلاو ههجحو ىف مدلا راثف موثلك نبأ اهدلو اهعمسف

 طرضم هب برضو هذخآف © هرغ فيس كانه سيلو قدارسلا ق قلعم

 نب ورمع لام اويهتناف « ! بلغت لآ اب » : ىداتف جرخو « هلتقف ةراجحلا

 ىررسك روكذملا ورمع رصاعو .٠ ةرحلاب اآوقحلو ءعاستلأ آوبسو هليخو دنه

 ناورشوتأ

 (م ممل - هاله ر نذنلا ني سوباق 2(

 . ةيحف هومسو < نيل هيقو افيعض ناكو «© هركذ مدقتملا ورمع وخأ وه

 . ىتايسو « ةفخط موي » عوبري ىنب عم هلو 2« ©« سرعلا ةنيق » وأ سرعلا

 (»ع) « هيلعو هدتع ناك ام بلسو ركشب نم لجر هلتق دقو » « هربخ
 2م همك  ههدكر « فز وأ » ترهشف 0١0

 (د#ج) ركذي ريخ هل سيل

 86 نع +٠ ضرالا كولم ىتس : ىتاهفصالا ةزمح هز
 _ تاراشا ةلالدب , مكح هنأ مقاولا نكلو . مكحي مل رثتملا نب سوباق نأ ىلا ةزمح بصعنيو

 نيميطن زيبلا يخرؤم دنع

 بايسالا ىلا نويرابخالا رشي ملو » : اذه ترهشيف مكح ىلع اقيلمت ىلع داوج لوقي (دجويم)
 رثنملا مهتمو , مخل .لآ رئاس نوت 2, ةريحلا ىلع اكلم بيرغلا لجرلا اذمح نييعت ىلا“”تدا ىتلا
 .سوباق دالوأ نيب مقو اعازن وأ ةكلمملا ىف ثدح ابارطضا لعلف ٠ سوباقو دنع نب ورمع وخأ
 ىتح «٠ ةرسيحلا لهأ نع بِنرغ لجر نييعت اوررقف ٠ 2« سرغلا لخدت ىلا ىدأ . مخل لآ نيب وأ

 نع جناوملا هكلت تلاَز ايلق ( ىسراف ىأ ) مهنم دحاو نييعت اوررقق « فالخلا بابسأ لوزت

 « مخل لآ ىلا كلملا داع كلذبو ء ةريحلا ىلع اكلم رذدنلا

 م14 ص 45 ج < مالسالا لبق برعلا خيرات



 اقرا

 « م 288 ب هرذك ) ءامسسلا ءام نب رثتملا نب رذنلا يمر

 هركذ مدقت ىذلا ةميلح موي بحاص وه

 « م 5١8 - هه ) سوباق وبآ رتنملا نب نامعتلا نهر
 00 31د داس ار وو

 يهتنم همايآ ىف ةلودلا تفلبو «زيوربأ ىرسكو عبارلا زمرهل ارصاعم ناك
 ةلودلا لئاوأ ىف ةرساكالا ناك نأ دعبو . سرقلاب ءادتقا ءاخرلاو قرتلا

 «© مهقفيقتتو مهدالوأ ةيبرتب مهيلا نودهعيو مهتقنأو برعلا طاشنب نويجعنأ
 رذنلا نب رذنملا نأ كلذو .٠ نيرخآ ىلا مهدالوأ ةيبرتب نودهعت ءال وه حبصأ

 ىدع همسأ ةريحلا دابع نم لجر ىلا هتيبرتب دهع  روكذملا نامعنلا دلاو

 مهئيب نم نامعنلا ناكو © بهاشاإلا نومس ادلو 1١ ؟ رذنملل ناكو «© دنيز ننإ

 ىدعب نآورشونأ ىلا ثعب دق نامعتلا مع سويباق ناكو « اريصق شريأ رمحا
 اوناكف © ةيبرعلاو ةيسرافلا نوق رعب ةباتكلا لها نم مهو « هتوخاو ديز نبا

 دهعب مل رذنملا نب رفنملا ةينملا ترضح املق . هيمجرتمو هباتك ةلمج ىف
 هالوتف © ىئاطلا ةصيبق نب سايلا ىلا رمألا لكوف « هينب نم دحأل شرعلاب
 رواشو 6 ىقوتملا رذنملا دعب برعلا ىلع هكلمب نميف ناورشوتأ ركفو . ارهشأ
 نامعنلاب هيلع راشأف رذدنملا ىنب ىف هحصنتساو روكذملا دنيز نب ىدع

 ىدع همسا () انيرم ىنب نم رخآ لجر سرفلا كلم ةصاخ ىف ناكو
 نامعثلا باختنا هءاسف «© دوسالا همسأ نامعنلل خأ عم هاوه ناكو « اضيآ

 © كلذ ىلع دوسالا ضرحو « ديز نب ىدعلو هل ديكلا ىلع مزعو كلمال

 بايتغالاب ©« هسفت نامعتلا ىدل ىدعب عاقبالل ارس ىعسس وه ذخأو

 ىدع ناكو . هيلع نامعتلا نفضأ ىتح « ةيشاحلا ءاضرتسأاو ةياشولاو

 هريزتس نامعثلا ثعبق . ةرحلا ىف نامعنلاو © ىرسك دنع نئادملا ىف ذتموي

 رمأف ةريحلا ىلأ لصوو « كلذ ىف ىرسك نذاتساف ( ايدع ريرتسس ىأ)

 ىلع مدنف هلوق نامعنلا عِلبق ©« رعشلا لوقي ىدع لعجف © هسبحب نامعنلا
 ىلا بتكف © ىدع لاح ىرسك غلبو . هقلطأ اذا هئم فاخو 4 هسيح

 رواشق © لوسرلا لوصو لبق ةلاسرلاب نامعنلا ملعو . هقلطب نأ نامعتلا
 ناكو . هونفدو هوقتخ ةعامج هيلا ثعبف « هقالطأ نم هوف وخف هباحصأ

 ةلاسرلا ىدا املف « نامعنلا ىلا هلوصو لبق نجسلا ىف هآر دق لوسرلا
 كلم تام هنا هل ليقف © « هذخف نجسلا ىلا بهذا » : نامصتلا هل لاق

 هاشرف كلذب نامعتلا ىلا داعق « هولتقو هب اوردغ مهنا ملعف « ءابأ

 ىف هاجلاو ةوقلا تاذ تويبلا نه انيرم ؤنب ناكو « انيره نب ىسوأ نب ىدع همسا 2

 ةريحلا



 ىرتفف

 هتءاساأ نع ؛ريفكت همركب نأ دارأف © ديز همسا ىدعل انبا نامعتلا ىارو

 © لعقق هيب ناكم هلمجيل ىرسك دنع هل ىعسب نأ ديز هيلا بلطف « هيبآل
 ءانثلا رهظو هرمضن نامعتلا ىلع ءىش هسفن ىفو © ىرصك نم ديز برقتف
 « هدالوا جيوزتل ءاسن ىلا جاتحا ىرسك نا قفتاف . صرفلا بقرتيو هيلع
 نهلامح ىلع ىنثأو © همع تانب ضعب نامعتلا نم بلطي نأ ديز هيلع راشأف

 ذفناو © نهبلط ىف ريسب نأ ىرسك هفلكف © كلذب نضب نامعنلا نأ ملعب وهو
 نامعتلا باوج عمسيل ةيبرعلا فرعي اريفس هعم

 قشف © ىرسك هبلط ام هامهفأ نامعتلا ىلع لوسرلاو فيز لخد املف

 :«..5 مكتجاح هب نوغلبت ام سرافو داوسلا نيع ىف ام » : لاقف هيلع كلذ

 اآداع املف « ! رقبلا » : لاقف «نيع» ظفل ىنعم نع اديز لوسرلا لأسف

 . « هيفك ام داوسلا رقيب ىف ام » : هلوقل بضغف هلاق امب هاربخأ ىرسك ىلا
 هحالم ذخأف هبضغ نامعنلا لبو . هيلا همدقتس ثعب مث ارهشثأ تكسو

 نار وللا و ا رول كا ل

 برعلا نم دحأ نسسيلو لبقأف . ىرسك نم افوخ هيلع أاوبأف هوعئمب ن
 اع كاش ل 0 ناس ب ارد يدى نر ع: لح

 +.. هيقو هلامو هلهأ هعدوأف ب اعيتم ١دذيس ناكو  ىنايبيشلا دوعسم

 هلسوأو هديق نم هيلا ثعب هباب ىلا لصو املف . ىرسك ىلا هجوتو © عرد
 ةنس هيف تامف نوعاطلا ءاح ىتح اهيف هسبحو © نيقئاخ ىلا اروخف
 ناك هناو « (د“) نييرغلا بحاص وه اذه نامعنلا نأ مهضعب لوقيو م 5

 نامعتلا رطانق ىناب هناو ©« روكذملا ديز نب ىدع دب ىلع رصنتق نثولا دعب

 ةرساكالا ءانب نم اهنا بلاغلاو ©« نيسيمرق برق
 عوبري ىنب نيبو هنيب لوالا . نالسلا مويو ةفخط موي بحاص وهو
 - ا كا انس د اناسل

 يماردلا ةرارز نب 0 اهلأس 0 هنا ا ليقو  نامعتلا ماي

 رفنملا نا لاقي + هريحلا برع نع ىكحت ىتلا صيصاقالا ىف ناروهشم ناربق نايرغلا (#د
 ءدومصم نب ورمع رخالاو للضم ايهدعأ ىمسي ةئامدننم نيميدن ىركذل امهانب ءامسلا ءام نبا
 انفدو ءناريبق امهل رفحف رمأق + ناركس وهو ةره تاذ ءامسلا ءام نب رذتملا امهيلع بضغ دقو

 نيلابرط ءانيب رمأو , مدنف , امهب هلعف ام هل ليقف / امهنع لأس حابصلا ىق قاقأ املف + نييح
 لمجو 2 امهنيب رم الا برعلا دوفو نم دقو هيلع دفي الأ فلحو 2 امهيريق ىلع ( نيثراقع ىأ )

 ماقلي الو 2, هلتق الا هسوب موي ىف لجر هاقلي الف « ميعت مويو سؤب موي نيعوي ةتسلا ىف امهل
 ٠ هلتقق صربالا نب ديبع رعاشلا سؤبلا موي ىف هاتأ نيمو ٠ هيلا نسحأ الا هميسل موي ىق لجر

 س وباك وبأ ىلملا نب ىلتلا ال ءامسسأا ءام نب رذنملا انه دارماو

 .١9؟ ص اه ج 2, بتكلا راد ةعبط , ىناهفصالا جرفلا ىبال ىناغالا



 فنايإ

 مهتم بلطو اذه ىف عوبري ىنبل نامعنلا لاق © مراد ىنبل نامعنلا ىميمتلا

 اوعئتما املف « ةفخط لفسا مهلزنم ناكو . اوعنتماف كلذ ىلا اوبيجي نأ:
 نوكي نأ ىلع « هاخآ اناسحو هئبا اسوباق نامعنلا مهيلا ثعب كلذ نم

 /مهيف افيثك اشيج امهيلأ مضو « ةمدقملا ىلع ناسحو سانلا ىلع سوباق :
 ةفخط اوتاأ ىتح اوراسف © مهريغو ميمت نم سانو () عئاضولاو عئانصلا
 «© هعم نمو سوباق مزهناو عوبري تربصو « اآولتتقاو عوبريو مه اوقتلاق -

 هتيصان زجي نا داراو © هرسأو هرقعف سوباق سرف ةريمع وبأ قراط برضو .
 هرسأق نامدح امأآو . هلسرأق « اهيصاون زجت ال كولملا نأ » ؛ سوباق لافف :

 . نامعنلا ىلا نومزهتملا داعف © هلسرأو هيلع نمف نيوجح نب ورمع نب رشب
 « باهشاب » : هل لاقف « كلملا دنع ىعوبريلا سايك نب سيق نب باهش ناكر

 مهيلع ددرأو © مهمكح عوبرب ىنيلفق نييح امهتكردأ ناف . ىخأو ىنبا كردأ
 راق . « ريغب ىقلأ مهيطعأو اومئغ امو اولتق نم مهل كرتاو مهتداقر

 ملو لاق امب عوبري ىنبل كلملا ىفوو «© امهقلطأف نييح امهدجوف باهش
 : ةريون نب كلام لاقو . (د#ب) مهتداقر ىف مهل ضرعي

 بجلت ليخااو توملا هنم موقلا ىار ام دعب سوباق رهم انرمع نحنو
 بضقم ضيبا ىدنهلا نم زارح هفيسو حجسسن تاذ صالد هيلع

 برفملا ديعبلا وأششلا بلط اذا اهلين كيرادم انا اهب انبلط

 نأ هيبسو © ةعصعص نب رماع ىنئبو روكذملا نامعتلا نيب نالسلا مويو

 « ظاكعب عابت ( ةيراجت ةلقاق ) ةميطل ةنس لك زهجي ناك زيورب ىرست

 رفنتساو نامعنلا بضعف « نينسلا ضعب ىف اهنم ةميطل ىلع رماع ونب راغأف
 ميمت ىنب ىلا لسراو « ىبلكلا (د#ِد#) سونامور نب ةربو همآل هاخأ

 تخلستاو ظاكع نم متغرف اذا » : مهل لاقو ارع مهعم هحوو « مهعمجف

 ىحاوتي نوبيرق مهناف رماعىنب. اودصقاف « مهدالب ىلا موق لكعجرو مرحلا :
 دحا ضرعب الل انجرخ » : اولاقو مهرمآ اومتكو اوجرخف . ©« نالسل دانلا

 لسرآف « مهلاحب شيرق تملع ظاكع نم سائلا غرف املق . « كلملا ةميطلل .
 مهربخأو مهيلا راسف ءربخلا مهملعي رماعىنب ىلا ادصاق ناعدج نب هللا دبع

 عئاتصلاو ٠ اهشويبشش ةناكم ىف سانلا ةارس نم اموق اوناك ةيبرعلا لئابقلا ىف عئاضولا (هبر
 مهمساب اويراحيل كولملا مهمتطصي يذلا برعل؟ مهه-

 سوباق اهادا ىتلا ريعب اقلالاو ٠١5 ص ؟ جي 2. ديرفلا دقعلا < هبر دبع نبأ : رظنأ ( دعا
 ىدتفا دقو 2, ريمب فلاب ىشفتفا رمآ اذا ريمالا وأ كلملا ناكو . كولملا ةيد ىمحع .٠ عوبرب ىنمل

 ءاخأو ةنبا سوراق ٠

 1 ساموز اضيأ بتكتا هبي



 سرح

 مهيلع داعو « نويعلا اوعضوو اورذحتو برحلل اوأيهتو اورذحف « مهريخ
 اولتتقاف : نالسلاب اوقتلاق ششيجلا لبقأو ةنسالا بعالم كلام نب رماع |

 وي )١( نامعتلا ىششيج ىلع ةرئادلا ترادو اديدش االاتف

 ( م كا4 ل 51 ةلس نه ر ةصيبق نب سابا (596)
 همس سس _- -م- سس ا

 هرماو « هناكم ىئاطلا ةصييق نب سابا ىرسك لمعتسا نامعتلا تام املف
 دوعسم نب ءىناه ىلا سايا ثعبف « هيلأ هلسريو نامعتلا هفلخام عمجب نأ

 ءادعأ دحأ هيلع راشأق © ىرسك بضغف ىبأف « نامعتلا هعدوتسأ ام لاسراب

 نم ثعبف راق ىذ نولزنب امثير رظتني نأ لئاو نب ركب رئاسو نابيش
 اوملسي نأ مهيلا ثعبق ناكملا اولزتن ىتح ىرسك ريصف . ةوقلاب مهذخأب

 سابا مهيلع لمحق © برحلا اوراتخاف © برحلا وأ مهدنع نامعتلا هفلخام
 امأ . ةليقثلا ةدعلاو .لايفالاب داباو برعلاو نمرفلا دنج هعمو ةصيبق نبا

 : لاقو ةبلعن نب ةلظنح همسا لجع نم لجو هضرتعاف ©« سرغلا دنج ةزرثك

 . نضو عطقو سائلا درف . «ةكلهلا ىف اتتيقلأف انتاجن تدرآ «© ءىناه اب »

 « ةبقلا رفت ىتح رفي ال مسقأو ةبق هسفن ىلع برضو (اهتمرزحا) جداوهلا

 مهف وغصب سرفغلا مزهناف © رهش فصنل ءام اوقتساو سانلا عجرف

 مهددع ةرثك عم سرفلا رفو اورصتناف اليمح اتابث برعلا تيثو «© مهلويخو
 دقو «© راق ىذ مويب برعلا خيرات ىف ةعقاولا هذه ف رعتو «© ةثعبلل ” ةنس

 سأايا ىلع برعلا رئاس تمقنو (4#د#) مجعلا نم برعلا هيف فصتنا

 « ماك4 ب دا8١ نهر هيداز لكز
 ميت بت ل يت تل

 (د#ديب) ركذي ربخ هل سيل

 ( م 559 5154-0 ) رورغلا نامعنلا نب رذنلا (59)
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 نم هل سيلو « امثاوج موي نيرحبلا ىف لتق © ةريحلا كولم رخآ وه
 (دعدجديعدإج) ركذلا قحتس ام لامعالا

 ١ جا 5896 ريثالا نبا ىو
 ربق ىف ةيروطستلا هببهذم ىلع همايا تايرخآى رصنخ نامعنلا نأ تاياورلا ركذنو (ه)ا

 نليوط
 ١6:9 ىص ؟ ج 2 ىربطلا (دع)

 لوسسمرلا ةدالو موي عقو هنا اولاقف ٠ راق ىذ موي خي رات دب حتا ىف نوخرؤملا فلتخلا دقو

 ةرئايم ىربكلا ىدب ةوزق دعب وا [ معلص )
 3٠١ و 5١5 ىتنس نيب هلعجيف هكدلون امأ 2 3504 ةنس ناك هنا نياتشنور لامو

 ادني ارهم نب نايبهام نب هبدازإ هنا ةزمسح لوقيف , هيمسا ىف فالخ نيخرؤملا نيب (هدءدئر
 ةنسس ١9 مكح هنأ نولوقيو ٠ ىنادمهلا تادتب نب رهم نب نايباي نب هبذازلا هنا .ىريطلا لوقيو

 هيوريش تنب نازوبو هيوريش نب ريشحرأو زيوربأ نب هيوريشو زيوربأ نمز ىف
 ةريحلاب رهشأ ةينامث مكح اذه ناممنلا نب رذنملا نأ ىلا ىبلكلا نبا بصتي 42223

 ةرحلا مكحبمل رذقنمكلا ناو حيحصريغ كلذ نأ ىلع داوح ركذبو ٠ اهل دلاخ حتف لبق كلذو
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 نيمختلا ةدايس علم

 لئابق دجنو نيرحبلاو زاجحلاو ةريزجلاو قارعلاو ماشلا ةيداب ىف ناك
 وأ مهؤارمأ مهالوتب  ناندع نم مهرثكأ  ةلحرلا لهآ وديلا نم ةريثك

 مهعالق امئاو 4 اردان الأ عالق وأ نوصح الو دنح وأ ةلود الب 434 مهخئاشم

 امك اهبرح ىف مهب نيعتست ةرضحتملا لودلا تناكو . مهتوادبو مهتعاجش

 ف تأشنو .٠ س رغلل ةرذانملاو « مورلل ةئسارسقلا : ىربك ةلود ىلا ىمتنت

 امهعزانت تناكو © ريمح ىلا ىمتنت ىهو « اهركذ ىتآلا ةدنك ةلود كلذ ءانثأ

 لود ثالث مهيلع ةدايسلا عزانتب لامشلا برع حبصأف . ةدايسلا كلت
 لاوحالا ىضتقم ىلع كلذ ىف زوفلا بوانتت « ةيبرع

 ةياصح تحت لوخدلا ىف بغرت ىرخالا ةهجلا نم ودبلا لئابق تناكو
 نم ةيدابلا لهأ هيلع رطف ام ببسي اهسفن ىلع نمأتل لودلا كلت ىدحت
 ىلا مامضنالا ىف ىعست ةليبق لك تناكف . مصاختلاو ىزاقتلاو عزانتلا

 ىلا مهضعب قباستي دقو © ةجاحلا دنع اهدنج ىلا أجلت وأ اهدجتتت ةلود

 كولم ةفادرب نورخافتي عوبري ونب ناك امك « اهتمدخب رخافتلل اهنم برقتلا
 نم عئانصأاو ب عئاضوو عئانص لودلا كلت نم ةلود لكل ناكو . ةريحلا

 ةهرب ترمو . حئاشملاك عئاضولاو © هب وزفلل لئابقلا نم ةنوعتطصب اوناك

 نمف © بجاولا ضرفلاك لودلا كلت ىدحا ىلا ءامتنالا اهيف ناك رهدلا نم

 رهشأو 5 سمحلا عمجلاو 6 سمخحألا 2 هومس اهأدحا ىلا ىمش ل

 )١( كولملل نوئيدب ال احاقل أاوناكف © شرق نسمح ةيلهاجلا ىف سمحتا

 « ةنساسفلا ةلودب مهنم نييمخللا ةلودب اكاكتحا رثكا لئابقلا كلت تناكو
 اهيلاأ مامضنالا ىف ةبغر دشأ اوناكف . اهنم ابيهتو اهرمأل اميظعت رثكأو

 ىف اميسالو « اريبك اعاستا نييمخللا ناطلس عستاف « اهتياعر ىف لوخدلاو

 ءىرمأ مانأ قى كلذ علبم تبأر دكو .٠ مورلا فعضو سرغلا ةوطس نايا

 ىلامشلا مسقلا معظعم تلمش اهناف «© ةرامتلا ريق بحاص ورمع نب سيقفلا

 هرصح رسيتبال امم كلذ دعب تفلتخا .مث . اهيبونح ضعبو برعلا ةريزج نم
 ناديمو  نيدجنتسملا عجرم تناك 0 نا ملعت انتكلو « ةميدجلا وأ

 لاغيو © مهيدبا ىف ارسأ طقسو نوملسملا هبولاح دقو ٠ ةدرلا ءانثأ ىق نيرحبلا مكح امئتاو

 فرصي ناك ىلا بقللا ومععو « رورغلا ) نه الدب رورغملا هسفن ىمسو كلذ رثأ يف ملسإ هنأ
 مخلل لآ كولم رخآ وه اذه :رذنلاو + همالسا لبق هب

 ٠١5 نض 54 ج ٠ مالسالا لبق برعلا خيرات
 ) ج 51ه ريثآلا نباو * جرها5 ,توقاي ١5(
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 6 سملتملاو 3 ناسحو 4 ةفباتلا مهئثارعش نمو .٠ نيحداملاو عارعشلا

يبك دلجم ىف لخدت عئاقو ءارعشلا عم مهلو 2 ىركشيلاو 4 لخنملاو
 ر

 مهتنايد

 ءىرمأ دهع ىلع اورصنت مهنا لئاق نمف « ةريحلا كولم ةنابد ىف اوفلتخاو

 رصنق نم لوأ نا لئاقو © عبارلا نرقلا لئاوأ ىف ورمع نب لوالا سيفلا

 ليبس ال ةريثك لاوقأ امهنيبو ©« سداسلا نرقلا رخآ ىف رقنملا نب نامعتلا

 قو كولملا ددع ىق مهفالتخا لثم « اهيف نيلئاقلا فالتخال « اهقيقحن ىلا
 مهمكح ىتسو مهيقاعت

 مودم عود 0تعصاملع ةيقرشلا ةسيئكلا لحس قى ىرن اننا ىلع

 ةنس ةينارصتلا ىمح اهكلم نأو © 41. ةنس فقسا اهيلع ناك ةريحلا نا

 ىف مهلادج دتشا ةيقاعيلاو ةرطاسنلا نأ ىرخالا ةهجلا نم ىرنو © م

 « ةرطاستلا زاقق ةسائرلا ىف اوسقانتو « داليملل سداسلا نرقلا لئاوا

 نب رذنملا ناو « ةينثولا ىلع روكذملا نرقلا طساوأ ىلا اوناك ةريحلا كولمو

 )١( ىزعلا ىلا رشبلا نم عئابذ مدقي ناك ءامسلا ءام نب سيقلا ءىرما

 ًاشنف اهنبا ىف ةينارصنلا ءىدابم تثيف ةيحيسم تناك « ةراجحلا طرضم

 () هانركذ دقو اهريد ىلع هتشقن ام كلذ ديؤيو اينارصن

 عجر تام ملف © روكذملا ورمع دعب تبثت مل ةينارصنلا نأ رهظب نكلو
 اهيف نامعتلا هنبا ًاشنو ع ةينئثولا ىلا رذنملا نس رذنملا وأ س وبأق هتفيلخ

 لوقيو () () عوشب ربص قيلئاجلا دب ىلع رصنت ىتح ماتصألل حبذب
 هتبغر نوكي نأب نالوقلا قفتي دقو (2) ديز نب ىدع دب ىلع رصنت هنا برعلأ
 هدمع قيلئاجلاو ةينارصتلا ىف

 1هطما17, 109 86 6 قبل

 ء ىرخصلا دتهي دقورعملا ىمهو , عيرالا هتانب ىدحا ىحع شسسوباق ىبأ نامعنلا تبنب دنع وعز

 تايرخأ ىق تيهرت دقو « ةينارصنلاب قلعتلا ةديدش تناك اهنال : نيخرؤلا دنع ليوط ربخ اهلو

 «مالسالااهكردأ ىتح تشاع دقو - ىرفصلا دنع ريدب فورعلا اعربد ىف ايتدلا تلزتعاو اهمايآ

 ريدلا ىقب دقو ٠ اهيبأ نامسنلا ربت بناج ىلا اهريد ىف ربق ىف تتفد تبتام الو ٠ ملت مكو

 اضيأ لاقيو , هتنب نكت ملو . نامصنلا تمخآ تناك اهنا لاقيو ٠ مالسالا دعب ةليوط ةدمل اهورعم

 بهرتت نأ لبق ديرب نب دع نم اهجوز هنأ
 31 ص 5 ج 2 مالسالا لبق برعلا خيرات ء ىلع داوج

 ةهطماتتا, 207 25

 هنا لوقيو نامعنلا رصنت ريش ( ١*5 نص ) ةينارصتلا ءارعش ىف خيش سيول دروي (وي)

 فقسأ رباج نب نوعمش مهنمو ةسيتكلا ءابآ ىلا اجلف اهتم هئافش نع ناهكلا زجع ةثولب بيص

 ءةيروطسلا بهذمىلع دمعو رصنتو بهارلا اًنارع وشياو مزؤشال فقسا عوشي ربسو ةريدلا

 تيعرت ىتلا ىه ةذه دنهو - رصنتلا ىلا هاتقبسس دق ةيزامو دنع هاتخآ تناكو ٠ هدالوأ رصنتر

 اهيلا بوسنملا ريدلا تئتباو اهمايأ تايرخا ىف

 اهيلي امو 55١ ص 2 ةينارصنلا ءارعش . وخيش سيول : رظنأ

 ٠١١ه ص ؟ ج 2 ىناغالاو ؟ جالالا نودلش نبا ©
 مالسالا لبق برعلا -



 ةدنك ةلود

 انمكح لثم مهيف انمكحو « نالهك نم نطب  برعلا لوق ىلع  ةدنك

 اميف مهلصأو . ماتطب دقو « ىناثلا روطلا ف لامشلا برع رئاس ىلع

 تومرضح ىلا امهنع اولجأ مهناو ©« رقشملاو نيرحبلا نم تاقثلا هاور
 هللا ءاث ام كانه اوماقأو . هديدحت نكمب ال نمز ق نسفن ”.ءرنء. مهددعو

 تومرضح ىلع ف رشي ضرالا نع عفترم ©« « ةدنك » مهمساي فرعي دلب ىف

 ٠.ا(ك) نومد اهمسا ىربكلا هتبصقو © ةرهم ىلا مث هيف هتىدوأ بصتو

 .دالبلا كلت ماكح نيبريمحلا عم قافو ىلع مهو ارهد كانه نويدنتكلا ماق؟

 مهحلاصم ضعب ق مهرابكو ةدنك ةصاخ نومدختس نويريمحلا ناكو

 مهتناطب وأ مهتيشاح ىف مهنولخدبو

ك ديس ورمع نب رجح نأ ريمح كلم عبت نب ناسح دهع ىلع قغتاو
 ةدن

 . ةدحاو مآل نيوخا اناك ارجحو اناسح نآل « امهنيب ةبارقل هتمدخ ىف لخد

 هالوف © ةماركب هصتخب نأ ىار نميلا ىلا عوجرلا دارأ املق © هعم رجح

 ( ةلود اهعمجت ال ىتلا ةيدابلا لئابق نم تملع امك ىهو « اهلك دعم لئابق

 ورمع نب رجح وهو «© روكذملا رححل هعم تنادف هدلب ىلا عجرو اهيلع هالوف

 (؟) رارملا لكاب فقورعملا

 هنا : لاق © رخآ اببس تومرضح نع (ي) ةدنك حوزنل ىبوقعيلا ركذو
 تارف امهفعضأ ةدنكو « امهينفت تداك ىتح تلاط بورح نيتليبقلا نيب عقو

 الحر اوكلم مث © مهترواجف فعم ضراأ ىلا تراصف « نميلا ىلا ليحرلا

 له ينادمهلا ىر

 "؟ جا "05 نودلخ نبا

 برع نم وأ لامسشلا برع نم ىه لهو , ةدنك لصأ ىق ىأر ىلإ نوخرؤمللا هتنيا ملا ()

 ةدنك نأ توقاي ركذو تومرضح ىلي امم نميلا لايجب لوالا ةدنك نطوم نأ بلغالاو - بونجلا

 نطوم نا لوقت ةياور. ىبلكلا نيالو الدي ةدنك ةليبق مساب كل دك قوص هنأو 3 نميلاب فالتخم

 نم ةدنك نأ ىناغالا بحام ركذو ٠ نييناتدعلا نطاوم ىف ىأ ةدنك ىذ رمغ ىف لوالا ةدنك

 ىبوقعيلا نكلو . تومرضح ىلا ةدنك ىذ رمف نع ةدنكتلقتنا فيك فرعت الو . ناندع لئاق

 لوقيف * دجنةيحانب اهرارقتساو دممرضرأ ىلا« لامشلا ىلا تومرشح نم مهترجه بيس ركذب
 السجر آهيلع تكلمو دجن ىلا ليحرلا ىلا ةدنك ترطضاو تومرضحو ةدنك نيب هتماق ابرح ن“

 ةدنك كولم لوا نييرابخالا ىأر ىف وهو « روث نب ةيواعم نب عترم ىمي

 ىلعتناك ةقيبقلا هذه نأ ىلع تاياورلا هنه لدتو » : ( 505 ص ا" ج ) ىلع داوج لافو

 ىوقاو قثوأ اذه اهلاصتا ناك اميرو « ناندعو دمم ىلآ ةبستنملا ةيزاجحلا لئابقلاب قيثو لاصتا

 « ناطغق لئابق نم اهنودعي نيباستلا نأ عم « ناطسق لئابقب اهلاصتا نم
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 رخآف رخآ هفلخو © روث نب ةيواعم نب عترم همساو مهكولم لوأ وه مهنم
 : لودحلا اذه ىف ىرت امك

 ركحلا ةدم

 2 روث نب ةيواعم نب عئنرم

 5 ةريصق ةدام مكح . عنرم نب روث

 6 ةريصق ةدم مكح . روث نب ةيواعم
 5 روث نب ةيواعم نب ثراحلا
 7 ثراحلا نب بهو

 فر رارملا لكآ ورمع نب رجح

 ْ رارملا لكآ ورمع نب رجح نب ورمع
 دقو « ءامسلا ءام نب رذنملل ارصاعم ناك : رجح نب ورمع نب ثراحلا

 هركذ مدقت
 لوأ نأ ىلع نورصب نب رثكالا نكلو ©« هخيرات ىف ىبوقعيلا هركذ ام اذه

 دارا نأو باوصلا وه اذه لعلو « رارملا لكآ ورمع نب رجح ةددك كلم نم

 روكذم لمع مهدحأل سيل لاح لك ىلعو . هؤوابآ هلبق ركذ نمب
 ىلع هكلمت بيس قى اولاقو © ورمع نب رجح هلامعأ تركذ نم لوأو

 لكاو « رمالا ىلع مهوبلغو اهئالقع ىلع اوبلغ ركب ءاهفس نأ دجن ىف برعلا
 فذخأب اكلم مهيلع اوكلمب نأ اوأرف مهرمأ ىف ءالعملا رظنفق «© فيعضلا ىوقلا

 « مهنم كلملا نوكب نأب ميقتسسال اذه نا كلذ عم اوأرو ©« ىوقلا نم فيعضلل

 نميلا عبم ىلا اوريسي نأ ىلع اوعمجأف . نورخآ هفلاخيو موق هعيطي ذا
 نأ هيلا اويلطو « نيملسملل ءافلخلا ةلزنمب برعلل ةعبابتلا ناكو ( ناسح )

 عمو .٠ مهيلع هالوف ةهاجوو ىاراذ روكذملا رجح ناكو .٠ اكلم مهيلع ىلوب

 ةعبات ةدتك ةلود نأ وهو © دحاو ىزغملا ناف ةروصلا ىف تاباورلا فالتخا

 مهب رجح ضهنف © لئاو نب ركب دالب اميسالو دالبلا كلت نم اريثك اوكلم

 لع موقهلا ةملك تعمتجاف ٠ مهنم ركب ضرأ دقنأو نييمخللا براحو

 (4ج) لقاع نطب ىف نفدو تام ىتح كلذك لاز امو « همارتحا

355 

 نب ورمع لئالس نم رارملا لكاب فورصملا وربع رب رجح نأ ىلا نيباسلا مظعم بهذي (#)
 نب ةيوامم نب مع ىلاو « ىناهفصالا ةزمح ةياور ىلع ةيواعم نب معترم نب روث نب ةيواعم
 , نودلخ نبأ ةياور بسحب ةدنك نب ةيوامه نب ريكالا ثراحلا نب ةيوامم نب رغصالا تراحلا

 ناو < همال حسبت نب ناسحل اخأ ناك هنأ ليقو : همللصأ ىف ثلاث ىأر ىناهقصالا جرفلا ىبالو

 ةتنسس يلناوع ناك كلذ نأ ىلا ىتح بيلي بصعذو 2 ناندع نب دعم ىلع هالو ىنلآ وع ناسع
 هم هيق 46٠
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 ةدنك كولم

 حتف همايأ قو 4 عماطللا ريبك توصلا عساو كلملا ددش ناكو © ورمع نبأ

 نم مهيرفت ىلع مهدسحي ناكو «© مخل ىنب ىلا هتافتلا ثراحلا هجوف

 ءام نب رذنملا ىلع ذايق ريغت ىار ىتح صرفلا بقوتي لاز امو < ةرساكالا
 ٠ ةريحلا ىلوتو اهيلع ثراحلا هقفاوف « مدقت امك ةيكدزملا ببسل ءامسلا
 فارشالا مهيفو هيلا اودفاوتو « مخل ىنب اوفعضتساو لئابقلا نيعا ىف مظعف

 نم مهيلع ىلوي نأ هنم اوبلطو « ةعاطلاب هيلا نوبرقتبو هنوئتهي دعم نم

 لك ىلوت « هدالوا نم ةعبرأ مهيف قرفف . برعلا مايآ نع انمالع ف هارتس
 : ةروصلا هذه ىلع لئابقلا كلت ضعب مهنم

 نافطغو ةميدج نب دسأ ىئب ىلوت ثراحلا نب رجح ١

 ىنبو اهرسأب لئاو نب نكب ىلوت ٌتراحلا نيليبحرش  ؟

 بابرلاو ميمت نب مراد ىئب نم فئاوطو هانم ديز نب كلام نب ةلظنح

 مهريغ فئاوطو ناليع سيق ىلوت ثراحلا نب برك ىدعم 9

 (»ع) طساق نب رمنلاو بلغت ىلوت ثراحلا نب ةملس

 نأ الا وه امف (ديدتع) ةريحلا ىلع هناطلس لطب ملف ثراحلا مهوبأآ امأ

 هدالوأو ةهلامب ثراحلا رقو « رذنملا عجرأ ىتح ناورشونأ ىلوتو ذاق تام

 ضرأب قحلف « ءارهبو داياو بلغت نم ليخلا ىلع رذنملا هعيتف ؛« نجهلا ىلع

 : سيقلا ؤرما لوقب كلذ ىو . انيرم ىتب رايد ىق مهلتقف

 ادق سيلق 2 ةدنك كولم لوأ وحع ورمع نب رجح نأ ىلع نيعمجم تاقثلا مظعم نان“ انو

 بقلت نم لوأ ناك هلاو / لئابق ءاسؤر اوناك ةدنك خويش نم هوقبس نه نأب لوقلا نع حتمي ام

 مهتم كلملاب

 تدبف اهرفاشم اهنع تبصلق لبالا هتلكأ اذا رم بشع وهو رارملا ىلا ةيسنفك رارملا لكآ امأ

 نييرابخاللو + هباينأ نع رثكللا هب دارن رارملا لكآ ناكف ., اهباينأ نع ةرشكلاك تدبو اهتائسآ

 بعللا ذه اثنم لوح ةريثك ,صصتق

 نصمم ةلئصقعع طم مكلتصعس ه2 ةككسقم هع طم 1مدملاإل :  ةساخ ةفصب رظنأ

 051 فلنا 30-اةكادتنا 07

 هالو ةيلسو سيقلا دبع هالو دقو هللا دبع امه نارخآ نادلو هل ناك هنا تاياورلا ركدقت (د)

 رخآ وحن ىلع لئابقلا ىلع هيتب قرف ثراحلا نا لوقت ئرخآ تاياور كانهو . سيق ىلع

 مكمل و هاكه ةنس نسب ناك ةريحلل ثراحلا مكح نأ ىلا ( "36 صر ردتيلوآ بهدي (دورا

 ناري! ئغ ةيكدزملا روهظ ناب ىه ةيدالبم



 52ه

 انولتعب ةيشمعلا ٍنوقاسي ورمع نب رجح ىنب نم كولم

 انيره ىنب رايد ىف نكلو اوييصأ ةكرعم موب ىف ولف
 اتيلمرم ءامدلا ىف نكلو لسفب مهمحامج لسفت ملو
 انويعلاو بجاوحلا عرتنتو مهيلع ةفكاع ريطلا لظت

 بيس قى اوفقلتخاو © مهيف لتق ىتح بلك ىنب ىف لظف ثراحلا امأ
 فعضأ مهيبأ توم نكلو « هوكلم ام ىلع ةعبرالا هدالوأ ىقبو . (د#) هلتق

 داسقالاف ىعسف © هسفنل ماقتنالا ىلع ةرحلا بحاصروقنملا لمعو . . مهذوعن

 ثراحلا نب ةملس ا ىلا هجبو هنا كلذو « ايادهلا ىلع دساحتلاب مهنيد

 نسا نا نع نيج رش ديا ىلإ سدو« انادهب رتاظت وما

 لإ حرش اللا مريب فرعي ةكرعم ىف ليح رش لتقف ٠ ايراخلا تح
 ىلع ةدئاعلا تداعف اولتتقاو ناندع لئابق نم هتياعر تحت نمب امهنم

 اعزج عرج ملع املق «© هلتقب ةملس هاخأ اوريخب نأ سائلا فاخو ٠ ليبح رش

 ىلع نمأبال 0 2« اضعب مهضعب لتعب نأ دارأ امنا رذنملا نأ كردأو ١ث

 تدسحو هل تعالو 16 لاو ى مركب ىلا اديلاو ياشن نم رخو« ةلنقل

 هلي يل دارا ل هيل ىلع هي دل و رتط اذ ديلا نمل م

 2 اديدش ٍالاتق اولسماك ةراوأب و01 ةعومجو مهيلا 000 نمدصملا ع دلا

 كي را كس سلا .ريثك رشب ةكرعملا ىف لتقو « لتقف هلتقب

 تيبأ » : هل ليقف دمجب مدلا لعجق ةراوا لبج ىلع اوحبذف مهب رمأف

 نكلو 2« ضيضحلا مهمد علب مل ضرالا هجو ىلع ىركب لك تحبذ ول « نعللا

 نأ ءاستلاب رمأو . ضيضحلا ىلا مدلا لاسف لعفق « ءاملا هيلع تبيبص ول

 +.ةلذالا "ةراواب موين برعلا# خيرات /ى ةكرملا .ةلعمحتو : .راقلاب نق رح
 دوفن كلذ فعضأ « امهناطلس بهذو ليبحرشو ةملس ناوخالا لتق املف

 سيق بحاص برك ىدعمو © دسأ ىنب بحاص رجح : نيرخآلا امهنوخأ

 تءاسو مهكلم رجحل اوركتتف « ةلودلا كلت عضعضت دسأونب ىأرو .ناليع

 ءادآ نع اوكسمأو « ةعاطلا ذينب اوأدبو هفالّح ىلع اوعمتجاف . مهيف هتريس
 دنجب رجح مهيلع لمحف . اهبلط ىف مهلسرأ نيذلا ةابجلا اوبرضو ةواتالا
 ديبع مهئمو ©« فارشالا نسسبحو لاومالا حاباو فيسلا مهيف لمعأق ةعيبر نم

 ريغت ىأر نأ دعب همايأ تايرخأ ىف مورلا وحنهجتا دق ناكو هامل ةنم ثراحلا ىوت (©

 سوخراليف بقل ناينتتسج هحنمق © هيلع سرفلا
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 مزهناو انعط هولتق هيلا !ولصو أملف « لغ مهس وفن ىو اوجرخف مهحا رس

 روهشملا رعاشلا رجح نب سيقلا ءىرما دلاو وهو . (ي) هلاجر

 ملسي وهو عجر هلتقب ملع املف « ابئاغ هيب لتقم دنع سيقلا ؤرما ناكو
 فرع اذا ودعلا كلذ نأ اضبأ ملعو 04 ىوت ةودع نأل هراشب ذخالا نع هزجع

 « نميلا ىف اركنتم لوجتي وهو رهدلا نم ةهرب ىضقف «© هيلع ضبق هرغم

 لاومسلا ىتأ ىتح «ء دحأ هرجس ملف لئابقلا ريجتسي 2 زاححلاو . دحتو

 وهو هتعتمأو هعاردأ هعدوتساف . هراجاف هراجتساف قلبالا نصح بحاص

 لامع 5 ١! كولم نآل ؛ مورلا رصيق الا هئادعأ ىلع هرصتتسي اعجرم ىربال

 اوملظت اذا : دهعلا كلذ ىف برعلا ةداع ىراح لع , هءادعأ اورصن سرفلا

 لييس سيقلا ءىرمال نكت ملو .٠ ىرخالا اورصنتسا نيتلودلا ىدحاأ نم

 دنع ذوفنلا بحاص ىئاسفلا رمش ىبأ نب ثراحلا طسوف « رصيقلا ىلأ

 ىلا سيقلا ٌورما راسق « لمفف هيلا هلصوي نأ هيلا بلطو « فموي مورلا

 ىثو هحلادم عمسو هتوعد باجأ نأ دعب رصيقلا نأ برعلا لوقيو . رصيقلا

 اذه لمفي امس فرعن الو © هتلتق ةمومسم ةلح رعاشلا سبلاو ةباشولا

 امن ا جا 2 ىناغالا (جد

 ةيسيئرلاخيراوتلا وأ سيقلا ءىرما ةايح عئاقو ىبرعلاببدالا ىخرؤم نم دحأ ققحي ملا[:

 ؛ةدنككرلم خرؤم © ندنيلوا نظ ىلع بلغ دقو ٠ هيلع ليوعتلاو هلوبق عيطتسن وحن ىلع اهيف
 ةميب رثمنب ةمطاق همأ نأ نم ةاورلا هركذ اميغ اريثك كشنو + ةيداليم 60- ةنس ىلاوح كلو هنأ

 دسأ ىنبعع هتصق ليصافت ىق كسشي لب ٠ نييبلغتلا لهلهمو بيلك تخأ ريهز نب ثّراحلا نبا

 ةرقنأ نم ةيرقم ىلع امومسم هتومو رصيقب هداجت!و

 هنع ايضار نكي مل هايأ ناو « رارملا لكآورمع نب رجحل نبا هنا نيخرّؤلا دنع تباثلاو
 .مهعم هشيعو ءاعلخلاو لئابقلا راعز نم رفنب هلاصتاورعشلا هلوتوثيعآ اووهللا ىلا هفاآرصتال
 اهلك هرمعش ىف اهعصو ىتلا نايدلا نال . دجن ىف همايأ مظمم ىقفقو دسأ ىتب داليبب قلو ةهناو

 ناكنلو 2 هيبآ لتقم ريش هءاح امدنع سيقلا ٌررما ناك مضوم ىأ ىف ملعن الو ٠ دسأ ىني رايد

 ٠ نوعلا نم ةيافكلا امهدنع ىجي ملق 2 بلغتو ركبب راجتساف ء نميلا ىف ناك هنا بلاغلا

 ىتب لثم مهلئابق ضعب باصآ هنا دميتسي ال ناك ناو 2, ىودج نود دسأ ىنبب مقؤي نأ لراحو

 روطاربمآ ىلا هرصيب هجتا برصعلا رصن نم سلئي نأ دعب سيقلا آرمأ نا تباثلا نمو ٠ ةناتك

 ب ٠ ةينيطئطسقلا ىلا لصو فيك فرعن الو , رزيش ْملِب ىتح لامسلا وحن راسو ٠ مورلا
 هلمظعبق عوضوملا اذه ىق ةاورلا هدكؤي ام امأ ٠ الصأ اهيلا لصو هنأب حطقلا ميطتسن ال

 ذاآ6«برعلا نيب امئاث ناك سيقلا ءىرمأ مساق »ع مهيلع كطلتخا دق ا رمالا نوكب دقو « عوضوم

 لئابقلا خويش نا مث « سيقلا ارمآ ىمعسب ارعاش رشع ةسمخ دع نزواهلف نأ ىتح 6 كاذ

 نيصاصقلاو ةاورلانا دعبي الف,مورلاب نيرصنتسم ةينيطنطسقلا اطالب ىلع نوحدرتي اوناك ةيبرعلا

 فتع :ةدحو ار ىلع داوجج هئور دقو مورلا ةمصاع ىلا سيقلا «ىرمأ هباهذ ةصق اوركتنا

 براق دحا لتق ظهنوازو سيف ىمسي ايبرع اخيش نا هيف لقي سويبوكورب ىطنزيبتا خرؤلا
 ىلا بلطو رصيقلا هل طسوتف . ةيدابلا ىلا برهو « ريمح كلم طاكتطت مط هصهتف .عمفيمسلا

 20نصطمقانه سونون خرؤملا نع اضيأ ىورد ٠ 89200ع3 دعم ىلع اسيئر هميقب نأ عفيمسلا

 تراحلاديفح لكهللا18 سيق ىلا ةرافس ىف هجوتلاب ( سونون ىأ ) هفلك ناينتسجا رصبقأ“ نإ

 هه هع 01 ىونيسارسلا ) برعلا لئابق نم نيتريبك نيتليبقل اسيلر ناكو ةدونعم



 يدم

 ىلع اير برك دعم ريغ اهكولم نم قبب ملو ةدنك ةلود تمضعضتو

 ذوفن ةيقب ىه لئابقلا ضعب ىلع ةدايس مهل راغص ءارمأو © ناليع سيق
 ةلودلا كلت عورق رهشأو . ايداو وأ ادلب مهنم دحاولا مكح اميرو « مهئابآ

 نارجن (؟) نيرحبلا )١( لهنحلا ةمود )١( : ةيتآلا نكامالا ىف ةعبرأ

 6 اهلفنب ةمئاق ةرشص ةلود عورفلا هذه نم لكو . ةدنك ىذ رمغ (؟)

 اهعيمج تبهذف مالسالا رهظ ىتح

 لكآ ورمع نب رجح اهكولم لوأ انربتعا اذاف ةلودلا هذه ةبادب امأ
 ناكو <« رعاشلا سيقلا ؤرما مهيف هباقعأ نم ةمبرا هدعب ىلاوت دقف رارملا

 نم اوركذ ام انبسحو « 01. ةنس سداسلا نرقلا طسو ىف سيقلا ءىرما

 نوكي «© ةبسنلا كلت ىلع اهدعب ام انلعجو © ورمع هنباو رجحل مكحلا ددم

 م 15. ىقوت رارملا لكآ ورمع نب رجح

 م 56١ قوت ورمع نب رجح نب ورمع
 م 000017 قوت ءامسلا ءام نبا رصاعم ررمع نب ثراحلا

 م66 قوت سيقفلا ءىرما دلاو ثراحلا نب رجح

 ما٠6056. قوت سيعلا ٌؤرمل
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 بصقق ٠ ةيئنيطتطستلا ىلا صوخشلا هيلا بلطيل 252803201 دعمو كلت عر مز ءدنك امه

 اذهنم ىرخأ ارايخأ ىورو ٠ هرماوأ ةفنيل هدلب ىلا داعو هب ءرمأ ام عحمسو رصيقلا ىتلو اهيل١

 ىذلا لصالا وه هلك كلذ لملق , مورلا طالب ىلع برعلا ءامعز ددرت ةرثك ىلع لدت ليبقلا

 روطاربمالا دي ىلع هيسو هب سائلا ةياشوو ةطنزيبىلاسيقلا ءىرما باهذ ةصق هنع تشن

 ( هقالتخا ةبست ىفود ) ايداع نب لاومسلا مم سيقلا ءىرما ةصقب كلذك كشلا طيخيو

 ةفورعللا ءافولا ةصق ىف لاومسلا نبال ىناسغلا رمش ىبآ نب ثراحلا لتقو ٠ هعورد هأبإ هعادباو

 ةيبرعآأ بتكلا ىف
: 

 ؟06 ب ؟هال نص *” ج 2 بلع داوج دلع بهسملا ثحبلا رظنأ



 لامشلا ىف ةيابس مما

 ىلامشىف تآشن ىتلالودلل جذومن ىه امنأ اهانركذ ىتلا ثالثلا لودلاف
 نم ةثلاثلا ةقيطلاوأ لامشلا برعنم ىناثلا روطلا ءانثآ ىف برعلا ةريزج
 ىلا ةيقب اهنم ىقبتو سرفلاوا مورلاب كتحت مل لودلا هذه نأ ولو .برعلا
 اهراثآ تبهذل اهنم هوملعام اونودو اهربخ موقلا لقاتت ىتح مالسالا روهظ

 فشكى جربال ةبهاذلا لودلاض عبو .ىرخالا لودلا راثآ نم بهذام ةلمجوو
 لدت اراثآ تفلخ رخآلا ضعبلاو ©« ةشوقنم اراثآ فلخت مل اهنأل « اهرابخا
 ىلع انعلطاو اهتقيقح تلجنا نوثحابلا اهسردو نوبقنملا اهفشك اذاف اهيلع
 اهتم برعلا رابخأ ةمتت

 ىف نوثحس نوبقنملا ذخآ دقو

 طساوا نم برعلا ةريزج ىلامش

 ةيرمدتلاو ةيطبنلاشوقنلا نم هقشك
 مهتأ ىلع.ةيمارآلا مالقالا نم اهريغو

 ةبريمح شوقن فشكى لا اضيأ أوقفو
 (ىأبسسلا) دنسملا ملعلانم عورف ىه

 برعلا ةريزجىلامشىف اهدوجو لدي
 اوتطوق نيينيعملاو نيبأبسسلا نأ ىلع
 مهل ناك وأ © ةريزجلا نم ءزجلا اذه

 .تاطحنوأ عورقوأ تارمعتسم اهيف

 كلت نم هعشك ىلا اوققو ام مهاو

 ناروحراوحب ءارحلا ق هودحو راثآلا

 قو «© ىرقعلا ىداو راوجب ءالعلا ىو
 اهلكشب كرتشت اهلكو © ىرخأ نكامأ

 اهتيب نكلو .دنسملا ملق ىأ ىريمحلا

 ةمال اهنم الك نآ ىلع لدنت اقورف
 «ىرخالا نع اهتاداعو اهبادآب ةلقتسم

 نيذلا موقلا وأ هدوحو لحم لع لدي

 : ةثالث ىهو هومدختسا مهنأ نظي

 ىأبدلا قارسإلا ملا  يدرلا ملكا واصلا لهل

 ة؟يماعأا# ذيك ايك9 .( هه

 6 ا م0621 ارا ( يح اس اجل ريع ريع وا 6

 كيعلا ىف هعورتو ىأبسلا ملا
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 ناروحب اقصلا لبجى هيلع اورثع مهنال كلذب هومس : ىوفصلا ملقلا )١(
 نظيام لعهن ومدختسي اوناك مهنال نايحل ىنب ىلا ةيسن : ينايحللا ملقلا (؟)

 قو . هبتكك تناك ادومث نأ مهنظل كلذب هومس ' ىدومثلا ملقلا (6

 ا يي ا نت ا ا
 اهنيب قرفلا رهظيل ةيلصالا ةيأبسلا

 فشك نم اوئكمتي ملو © ثحبلا لئاوأ ىف نآلا ىتح نولازيال مهنا ىلع
 ىلا لوصولا نوعقوتبو © طوطخلا هذه باحصأ ةقيقح مهل حضوت شوقن

 اوعاطتسا مهنكل . ةماه قئاقح فشك هئارو نم نوجريو لبقتسللا ىف كلذ

 نم هركذ ولخب ال امم اهباحصأو ةبوفصلا ةباتكلا نع ءىشلا ضعب ةفرعم
 ةدئاف

 اغصلا ليج

 اهءاروو © ناروح لابجب قرشلا ىف ىهتنت © ماشلا ىقرش ةعقاو ناروح
 ىلامسشتلا قرشلا وحن اهءاروو «© « ءارحلا » اهنومسس ةرعو ةعقب قرشلا وحن

 ىتلا راثآلا داورلا دجو هيفو © افصلا لبح هل لاقت لكشلا ىناكرب لمح

 ىف اهبتك ةلاقمب اهيلا ناهذالا هبنف ©« ١م46إل-ةنس ماهارج سولي رك راثآلا

 ندنل ىف ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم
 امو ناروح دايترال قشمد ىف ايسورب لصنق جرخ ةيلاتلا ةئسلا قو

 شوقنلا نم الكش ٠ وحن اهيفو ؛ امك. ةنس هتلحر بتكو «© اهرواح

 نم هيجوفو نوتندو غرق نيتنس دعبو . كانه اهيلع فقو ىتلا ةيوفصلا

 كلت ىف رشنو افصلا ىلا هيجوف لوصو اهتمتاخ تناكو « ةيروسلا امهتلحر
 نترب مهنمو © عاقصالا كلت ىلع راورزلا ىلاوت مث . شقن 4. . وحن ةلحرلا

 مهريغو مياهئيوأو لبيتسو كاردو

 وخلا 1401 هس عيجمل وسود هيندر ناكملا كلذ دايتراب ىنع نم رخآو
 ا عي فن 1.. وحن © ١1.3 ةنس ريلكم عم عمجو « اشقن 1

 هوفشتكا ام ةرثك عم . اشفن !١إله. وحن 2« 5١.م ةنس ىلا اهعمج ىتلا

 كلذ لواخ نع 2 ير الا اهتءارق مهل رسيتن مل مهناف شوقنلا نم

 ةلجلا ف يملاه مث أ يروم ب ةعرشلا محلا ةلجم ىف راع ىاع

 نمتيل !ريخآو + سويروتيرب امهدعبيو + ١مإلا/ ةتسل ةيسنرفلا ةبويسالا

 كلت لح خيرات هئمض ةيناملالاب ايفاض الصف كلذ ىف بتكو . هركذ مدقتملا
 لكشلا ىف ىرت امك ةبدجبالا نم هناكمو فرح لك ظفل نيعو )1١( ةباتكلا

 هدم 1ةماستع ءحدصع عر ةمقو ةصهطتاةما(عان (1)
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 داقثتنا هيف ةيدجبالا هذه نع ايفاض الصف وسود بتكو . قياسلا
 ىقينيفلا لصالا ىلا ىأابسلا فرحلاو فرحلا اذه ةيسنب قلعتت تاظحالمو
 اءهام ىلا دوعتسو + دوجولا ىلا قباسلا وه نمو )١( ميدقلا ىنانويلا وأ
 مالسالا لبق برعلا دالب ىف ةباتكلا نع انمالك ىف ثحبلا

 ءامسأ اهتمو 4 مالعالا ضعب ةءارق ءاتعلا اذه كعب ةيلع آوفقو ام ةباغو

 ةءارق نم اودافتسا مهتكلو .٠ ةحبرص ةيخيراق ةدئاق هيف اشّقن اوأرك املقو

 اوققو دقو . اهنودبعب اوناك ىتلا ةهلآلاب قلعتت اهرثكا « ةريثك دئاوق مالعالا
 خيرات لئاوأ ىف اوبقاعت نيذلا ءارمالا وأ ناهكلا ضعب باسنا جارختسا ىلا
 © حور همسا هئباو 2« ىصق ىلعالا اهدج مسا مهنم ةلئاع وسود رشن « داليملا
 « حور همسا دلو كلاملو « كلامو ىصق : نادلو اذهلو « بلكا همسأ دلو هل

 (؟) ( ىناثلا ) كلام ةمسا دلو ىصقلو

 « لامشلا ةهلآ ضعبو بونئجلا ةهلآ نم ةدع مهتادوبعم نيب اودجوو
 دوعتسمو ء اهريغو ؛ نسمشو 2« ىرشلاوذو © تاللاو © راتشع كلذ ةلمج قو

 برعلا نايدآ نع مالكلا ىف كلذ ىلا

 لاقب ام رثكأو « ادج ةفيعض افصلا برع نع انتف عم ناف لاح لك ىلعو
 ةمال ةشوقنملا راثآلا هذه نا هلك كلذ نم حجارلاو . نونظلا ليبق نم مهنع
 لملو © ترئدنا مث داليملا خيرات ىلاوح ناروح تاهج ىف تماقأ ةيبرع
 ىرخأ مما نع انل فشكتو حيحصلا انل حضوت ثحبلا ةالاوم

 2[1نوققهاتك, 124 4( 12نمممسمتب 55 0(



 -تج_ررعلا مايأ

 ةرصاعملا لودلاو ةينانسلا

 ةريزجىلامش ىف ةيودبلا لئابقلا نيب ترج ىتلا عئاقولا برعلا مايأب داري
 .مالسالال بق برعلا خيرات نم ةثلاثلا ةقبطلا ىف ىأ « ىناثلا روطلا ىف برعلا
 امك اهلئاقو اهنوطبو ا تقرفت دقو © ناندع نم لئابقلا هذه مهأو
 ىلع نويراحتتو نومصاختي 6م هلامعأو هماكحاأب القتسم اهتم لك ناكو 62 مدقت

 كلدي . ةدحاو ةيأر تحت اوعمتحي نأ ردنيو «© ةوادبلا ةعيبط هيضتفت ام

 اهركذ ىتايس تارم ثالث الا اهلك ةيلهاجلا ىف اوعمتجب مل مهنا اذه ىلع

 اهل ةرصاعلا ىربكلا لودلا ىدحأ ةياعر ىف لخدت تناك اهضعب نأ ىلع
 ىلع سرغلا ةزوح ىف لخدتف © برعلا نم لودلا هفه لامع ضعب دب ىلع
 و منيب ةةرتشم ةحلصل الا ةلودل ةقيطخلا, ىف وعضخي ارنوب م

 عمطمل الا اهئالو ىلع نوتبشب

 اهعم اهقئالع تناكف ىرغصلا ةيبرعلا لودلا امأ . ماع لك ةواتالا اهل نودي
 ةوئيمتسيل مهتوبرقب اوناك الثم ةرذانملاف . ةفلاحملا ليبس ىلع رثكالا ىلع
 + ةركانملا ىلع مهب ةناعتسالل ءالّوه لمفب ناك كلذكو © ةئساسفلا ىلع مهب

 ةراضحلا ىلع ادبلاب ةتامتسالا نم دهملا كلذ ق ةرضحتملا لودلا نأش

 مهتكلو « ةلود مهيلع وقت مل اودحتا مهنا ولو « ءادشأ اوتاك ةيناندعلاو
 هيمحت ةلودلا مهتم فيعضلا لظتسيف ماصخو ماسقتا قى نوحرم ال اوناك
 مكحلل لودلا كلت ضعب ىلا نوأجلب اوناك ام اريثكو .٠ ىوقلا هيخأ ن
 تناكف . اهنيئاوقو ةراضحلا مولع مهمارتحال هيف نومصتخي ام ىف مه
 ىلوت نأ ايلا تبلل الكي يخ هاير ى لعد اذا ةيدابلا له نم ةليبقلا
 لاجر دحأ وأ « ةليبقلا كلت ءارمأ نم ادحاو راتخت نأ بلغيو « اريمآ اهيلع

 ىتلا لئابقغلا ىدحا نم ةوطسلاو ةوقلاب نيفورعملا ضعب وأ © ةلودلا كلت
 ةدنك وأ مخل وأ ناسغ وأ ةعاضقك ةدايسلا تودوعت

 ريهز نميلا ةلود ةباعر تحت لامشلا ودب ىلع ةسائرلا ىلوت نم رهشاو
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 ناكو « داليملل سماخلا نرقلا طساوا ىف ةعاضق نم ىبلكلا بانج نبأ

 © نهاكلا هومس ىتح ىأر دادسو لقع هلو اعاجش الساي شطبلا ديدش
 نأ دجن ىلع هتدايس ءانثأ ىف قفتاو . اهركذ ىتايس ةروهشم عئاقو هلو

 نم ىلع هلضقو كلملا همركاف هيلا ريهز مدقف © ادجن ىتأ نميلا بحاص

 « ةعيبر نم امهالكو بلغتو ركب ىلع ةرامالا هالوو « برعلأ ءارمأ نم مهف رع

 (لع) مهتم ةواتالا عمجيو مهيق مكحب ناكف

 نميلا نع ناندع لالقتسا
 ضرق ريمح ةلودل ناعذالا نا لايجالا ىلاوتب ودبلا داقتعا ىف خسرف

 ىق اهباصأ ام أآوأآر ىتح « كلذب املعت مهديزب مهئيب عازنلا ناكو © بحاو

 نع كاسمالاو اهترطيس نم جورخلا ىف نوركفي اوذخأف « مهبولق نم اهتبيه
 . اودحتاف ©« ليبسلا اذه ىف داحتالا ىلا ةجاحلاب اوسحأو « اهل ةواتالا عقد

 نادج ولا ليبق نم هيلع ثعابلا نك مل ذا «مالسالا ف لاط امك مهداحتا لطب منو

 ةليبقل نميلا ةعاط نم جورخلاو ةواتالا ديق رسك ىف ربكالا لضفلاو

 لسابلأ سرافلا بيلك وهو مهنم ديقلا كلذ رسب ءىداملا نآل « ةعيبر

 ركب ىلع نميلا بحاص هالو ىذلا بانج نب ريهزل !رصاعم ناكو © روهشلا

 مهنم جارخلا وأ ةواتالا ىضاقتب ريهز ناكو . ةعيبر لئابق ربكا امهو بلغتو

 غصي ملق مهرذع اوناباو مهزجع اوكشف مهتبلاطم ىف حلاو ريهز مهءاجق

 اوريصق 4 مهيلع ام اودي وأ ىعرملاو ةعجتلا مهعتمو . مهاوكشل
 تداك ىتح

 مهنم الحر اوسدق « هلاحرو ريهز ىلع اومقنو ةعاطلا اصع اوقش ملظلا كلذ

 ىريمحلا لبه نب 'بانج نب ريهز نع عباطلا ةيروطسآ ةريثك ارايخأ نويرابخالا ركذي وجب

 ءفرشلاو ٠ ةدايسلا:لاصت رشعب هموق ىلع زاتما هنأو ةنس 7؟- شاع هنأ الثم نوركذيف , اذه

 رلولاةرثكو6© ةيسورفلاو « ةناهكلاو © بطلاو ء كردنأ ىلع ةدافولاو © رعشلاو © ةيطخلاو

 ؛هتناهكوهرعش ةقالبب نومتهيام ردقي ىسايسلا هرودب نويرابخالا متهي الو © تيبلا فرشو
 سيئرلا هنوربتعي وناك ريمح كولم نأو 2 ةعاضق ديس ناك هنأ رابخالا عومجم نم مهقنا انمكلر

 ايلع مهعسواو برعلا عئابطي سانلا مهقأ نم ناكو ٠ هقيرط نع مهنومكحيو نييناندعلل ىنعالا

 مكحو ريثك رمش هلو 2 هفرخ ىتح اليوط رمع دقو ٠ مهيف ةسايرلا بلاطمب مهفرعأو مهنو* كن

 لثاوا واىداليملا نسماخلا نرقلا رخاوآ ىف قوت هنا .بلاغلاو © هبرعلا ءامكح ربكآ نم .هلمجت

 سداسلا برقلا
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 وهو ةبادز هاتأف . هدنج دجلتس للثل اراهج هتاوانم ىلع اومدقب ملو « اردغ

 كرحتي ملف ملاس هنا اذه ملعو . التقم ريهز نم بصب ملو نطبلا بناجب

 هتوم اورهظي نأ هعم نأ ريهز زعوأ ةبايز فرصنا املف . هيلع زهجي الئل

 هب اورقو ةقوفلم ابايث اونفد اونذا املف © هنقد ىف بلغتو اركب اونذاتسو

 ' ١ : :ةيايؤ لوقي كلذ ىفو . عومجلا ريهز عمجف «© مهموق ىلا نيدجم .

 مولحلا اهتما نيأآو ركب نبأ ركب مساوملا هل ىمحب نيح:
 موكشم . ففيسس وهو اريهز تنم ذا فيسلا ىنناخ

 مهلتاقو © بلغتو اركب ازغو نميلا لهآ نم هيلع ردق نم ريهز عمجو

 © بلغت ىنب ق ىلتعلا ترثكو لاومالا تذخأآو ةعيبر اثبأ لهلهمو بيلك

 1 مهناسرفو مههوجو نم ةعامج رسآو

 بيلك دلاو ةعيبر مهيلع اولوو اورهمجتو ةعيبر لئابق ىلع كلذ مظعف

 داعو مايالا تلادو ىلا ةعم نبريسالا اوذعنأو ريهز ىلع اوحرخو 6م لهلهمو

 اعيمح دعم ىنب ىلع جارخلا وأ ةواتالا عض وق ه«توطس ىلا ريهز

 قو بيلك هنبا هفلخق «© لئاو ريمأ ةعيبر قوت سماخلا نرقلا رخاوأ قو
 ىأ  هئاوث تحت ادعم عمجف « مهرسأ ىف هاساق امل نئاغض نميلا ىلع هسفن

 عمويب 2 تف رع ةكرعم ىف نميلا براحو # رازنو دايأو رضمو ةعاضقو ةعيبر

 اوعفدي ملو © مهترطيس نم اولقتساو مهمزهو «© اهركذ ىتأايس « زازخ

 (1) هتعاطو هجاتو كلملا مسق هل اولعجو مهيلع كلملا هولوف © ميظع فقنم
 نميلا ةطلسب مهدهع رخآ كلذ ناكو

 ةياعر نم اوحرخ اذأ آوناكف 34 مهعابط ىلع ةوادبلا بلغتل ةلقتسملا لودلا

 « طورش البو ماظن ريغ ىلع مخل وأ ناسغ وأ ةدنك ةباعر ىق اولخد نميلا

 ( ةرصاعملا ممآلا نم مهاوس عم وأ مهنيب اميف عازنو ماصخ ىف كلذ عم مهو

 برعلا مايأب اهيلا راشملا مهبورح َفرعتو

 نم ةيدابلا لئابق نيب عئاقولا نم خيراتلا هظفح ام برعلا مايأب نوديريو

 ٠١( ؟"؟8 ريثالا نبا 2 +
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 مايالا كلت مسقنف . لودلا ضعب وأ نميلأ لئابق نيبو اهنيب وأ © ناندع
 مهسفنأ نيب مهبورحو « مهاوس عم ةيناثدعملا بورح : ىلا

 مهاوس عم ةيناندعلا مايأ

 نميلاو ناندع نيب : ءاضيبلا موب

 تمقو برح ىهو «© بورحلا كلت رابخا نم خيراتلا هظفح ام مدقأ اذه
 جحذم تناكو . داليملل عبارلا نرقلا طساوآ ىف « جحفمو ةيناندعلا نيب
 .فعم ىنب نم اهيفو ةماهت اولزنف © شامملا ىف عسوتلل الط نميلا نم ةمداق
 نب رماع دلموي ناودع ريمأ ناكو «© ناودع اهتلمج نمو « ةقرفتم لئابق
 اوعمتجاف © جحذم نم نويدعملا قياضتف « هتمكحو هلغعب روهشملا برظلا

 تحت دعم لئابق لك تعمتجا ةرم لوأ ىهو ٠ برظلا نب رماع ءاول تحت
 ىخاو انا » : لثملاب المع ىنمب شيج عفدل عمتجت امنا ىهو « دحاو ءاو
 ةدايق تحت دعم تزاف دقو . ©« بيرغلا ىلع ىمع نباو انأو 2« ىمع نبأ .ىلع
 ةمقو لوا ىهو « ءاضيبلا هل لاقي ناكم ىف ةبلغ رش نييتميلا تبلغو © رماع

 ثالث الا دحاو ءاول تحت ةيلماجلا ىف دعم عمتجت ملو . نميلاو ةماهت نيب
 ةدايق تحت ةيناثلاو 4 روكذملا برظلا ن رماع عءاول تحت ىلوالا 9 تارم

 تحت ةئلاثلاو «© )١( هركذ مدقتملا مالسلا موب ىف ةعاضق ىف ثراحلا نب ةعيبر

 تيار امك نميلا ىشيج ةبراحم ىف ةعيبر نب بيلك ءاون

 . هل عرقت اصعلا تناك ىذلا « روهشملا برعلا مكح وه روكذملا رماعو
 كنا » : هدلو نم ىناثلا هل لاق ناش امل هنا ربعتلا اذه بيس ىف نولوقيو
 « اهف رعأ ةراما ىل اولعجاف » : لاق ©« « كنع لمحيف مكحلا ىف تاطخأ امبر

 ةراماآ اصعلا عرق اولعجف © « باوصلا ىلا تعجر اهتعمسف تغز اذاف
 2« اصعلا هعمو تيبلا ىف هنبأ دعقبو هتيب مادق نسلحب ناكق . اهب هنوهبش

 لوا وهو : اولاق (؟9 باوصلا ىلا عجريف ةنفجلا هل عرق افه وآ غاز اَذاِف

 داوعالا اذ هومس كلذلو 6 ملكتو ريرس وأ ربنم ىلع سلج نم
 اضيا نميلاو ناندع نيب () زارخ موي ا ؟

 « ةعاضقو ةعيبرو رضم نم ىرسأ هل عقو نميلا كولم دحأ نا هبيس ناكو
 ىرسالا قالطا ىف هنوملكب مههوجو نم أادقأو دعم ونب دفوأف 6 دعم نم مهلكو

 ءاسؤرب ىنوتئا » : نيقابلل لاقو ةنيهر دفولا ضعب ىقبتسا هنكل « مهقلطأف

 ١ ج 56 ريثالا نيذ (0)

 "؟ مج * ىناغالاو ؟ جا "ل ريثالا نبا (؟)

 . ةكم ىلا ةرصبلا نيب لبج زازحو + دسم هيف ترصتنا دقو 2 جحذ وا دعم نيب ةكرعم (ه#)
 نم لامسلا برع ررسحت بابسا نم دعتو «٠ نميلا ىلع دعم تاراصتنا ربكأ ىه ةكرعلف هلعو
 ىزارخ اضيآ ىمسيو « رمح



 انماتلا ابرد جو راجت طيح

 جرم ةدددس قالو تاكبر بسم يرسل جيمرنيم لل الا هاوم
 تبي هد انظر عرس رم قيم

 ىلا اوعجرف . « مكباحصأ تلتق الاو ىل ةعاطلاب قيئاوملا مهيلع فحآل مكموق
 لحرو مهئارمأ ربكأ ناكو .٠ مهب هردغ مهيلع قشف 2 مهوربخأف مهموق

 اران زازخ ىلع دوي نأ هرمأو © ىبلغتلا حافسلا مهتمدقم ىلع لعجو .
 كيشغ نأ » : هل لاقو  ةكم ىلا ةرصبلا نيب ام ليج زازخو ب اهب اودتمين
 املف © جحذم نم ادنج لسرا دق نميلا كلم ناكو 35 « نيران دقوأف ودعلا

 لئابق نم مهيلب نم اورفنتساو © مهشويجب اولبقأ دعم عامتجاب ءالؤه ملع
 ىلا اومضنا جحفم ريسمب ةماهت لهأ عمس املق « مهيلا اوراسو نميلا
 ىأر املك نبراث حافلا عقفرف اليل زارخ ىلا جحذم تلصوو ©« ةعيبر

 اولتتقاو زازخ ىف اوقتلاف ©« مهبحصف عومجلاب مهيلأ لبقأ نيراثلا بييلك
 فو « نويناندعلا رصتناو جحذم تمزهناو « لتقلا هيف اورثكا اديدش الاتق
 : هدادجأب رخافيو هوجهيو اريرج بطاخي قدزرفلا لوقي كلذ



 قولا

 ناكم لك كيلع ودعلا لخد لئاو ةنبا بلغت سراوف الول

 ميمتو سراف نيب : رضشملا وأ (دبر ةقفصلا مويا ©
 رت اي ل ا يي

 لئاوأ ىف هيلا لسرأ  نميلاب زيوربا ىرسك بئان  ناذاب نا هبيس
 تغلب املف «© اهتاعوتصمو نميلأ تالصاح نم الامحا داليملل عياسلا نرقلا

 ىرك لسر اوبلسو « اهتبهتناو ميمت اهيلع تراغأ دجن ضرآ نم عاطنلا

 ب ىقفئحلا ىلع نب ةذوه اهيحاصو ب ةماميلا ىلع ءالؤه جرعف .  هترواسأو

 .ءاضيب دابأ مهعم هل تناكو .٠ مهاسكو مهتدافو نسحأ نيب ولسم مهكر املف

 « «ةميطللا» اهنومسبو « نميلأ ىلا ةزاجتلا نم هنولسرب سرفلا ناك ام ىف

 ءالؤه ىلا آريخأ نسسحأ املق . هلعق ىلع هيزاجيل هأرب نأ ىهتش ىرشصك

 نأ بحبو كركذي لازبال كلملا نا » : هل اولاق ميمت مهتبلس نيذلا لسرلا

 هثداحو هتداقو نسحأو همركأ هيلع مدق املق هيلا مهعمراسف « «هيلع مدقت

 ىنب وزغب نأ هرمأو . اينارصن ةذوه ناكو ©« سرفلا ةرطيس تحت تناك رجه

 اولزنو زجه ىلا اورفاسف ؛ربمكملا ةدايقب ىرسك ركاسعنم ةلمح عم ميمت
 ال مجعلا نآل © ميمت دالب اولخدي نأ اوقاخو ©« نصح وهو  رقشملا ىف

 ةليحلا ىلا ربمكملاو ةذوه دمعف . اهيف نوعنتمم اهلهاو اهحتف عيطتست

 ةئس تناكو « ماعطلا ىلا مهنوعدب ميمت ىلب نم الاجر اثعبف 4ك ردغلاو

 نصحلا مهلحخد ب ريعكما لعجق « لولذو بعص لك ىلع اوليقأق ةديدخ

 باب نم مهحرخب نأ ىلع رثكأ وأ لقأو © ةرشع ةرثعو 2« ةسمخ ةسمخ

 سانلا اوأرو مهيلع كلذ لاط املف . هقنع برض لّخد نم لكف 4 رخآ

 نم لجر دشف « ريخلا نولمعتسي الاجر اوثعب ©« نوجرخي الو نولخدي
 لجر ريعكملا رمأف بابلاب ناك نم جرخو « اهعطقق ةلسلسلا برضف سبع
 ربعكملا رمأف بايلاب ناك نم حيرخو « اهعطقف ةلسلسلا برضف سيع نم
 ةذوه بهوتساق حصفلا موي ناكو 6 اهيف نم لك لتقو ةنيدملا باب قلغب
 هل ةليصق نه ىبشعالا لاقف « حصفلا موي مهقلطأاو مهاسكق ةئام هنم

 : ةذوه حدمب

 اعنص امو ىدسأ امب هلالآ وحرب ةيحاض حصفقلا موي برقت مهب

 دعب ىأ ©« داليملل عباسلا نرقلا نم ىناثلا دقعلا ىف ةقفصلا موي ناكو

 )١( ةنيدملا ىلآ ىبنلا ةرجاهم لبقو ةكم ىف ةيمالسالا ةوعدلا روهظ

 ءرقشملا نصح ىف ميمت ىلع بايلا قفصأ ىرسك نال ةقفصلا ىمسو ٠ ميمت ىلع ىرسكل م

 ىرسك' ةرواسأ نم لجر هانب نيرحيلاب ننصح رقشملاو

 558 ١-- : توقايل نادلبلا مجعم ء الد ١١ ىناخمالا

 ١ ج 1545 ريثألا نبا 0



 ؟ تال

 ىناثلا بالكلا موي 4

 ىنب نم الحر نا كلذو . ميمت ولي هيف لتق ىذلا ةقفصلا مويل عبات وه

وخأ مهو بعك نب ثراحلا ىنب ىلع نارجن مدق ةبلعت نب سيق
 مهتدحو « هلا

 « اهل عنام ال مهتكاسم ىق مهيرارذو مهلاومأ ناو ميمت ىنب باصأ اهب

 ىتلا ةطخلا ىف مهل حصنو مهل نهاك مهرذحف ميمت ىني نوديرب اوراسو

 « بالكلا همسا ءام ىلع بايرلاو دعس تقتلاف نوديري ام ليت ىف اهتوذخت

 بالكلا موي امأو 5 جحذم ىلع ةبلغلا تداعو اديدش الاتق موعلا لتتقاو

 ةدنك ىنب خبرات ىف لخد دقف لوالا

 مهنيب اميف ةيناندعلا مايا

 لبق نيلوآلا نينرقلا ىف ناندع لئابق نيب ترج ىتلا ةيبرحلا كراعملا نا.
 لك لئابق نيب وأ امهنيب امأ . رضمو ةعيبر ىلع ةرصاق نوكت داكت ةرحملا

 اهرثكأو ناتدع بومش ىوقاأ دهعلا كلذ ىف اناك نيبعشلا نيذه نأل . امهنم

 وزفلاب ششيعتو زاجحلاو ةماميلاو دجن ىف لقتنت « ةوادب اهدشاو الاجر

مهنم لك منتغت ةرواجتم تناكو . برحلاو
اهيلع وطستو اهتبحاص ةلفغ ا

 » 

 ورغلا كلذ لكل رأثلاب ذخأ وأ عاتم وأ ءام وأ ةيشام

 * ىربك ماسقأ ةنثالث ىنآ كراعملا هذه مسقتو

 رضم نم لئابقو ةعيبو نم لئابق نيب ترج ىتلا عئاقولا : لوالا

 اهسفن ةعيبر لئابك نيب عئاق ولا ٠ ىناثلاو

 رضم لئابق نيب : ثلاثلاو
 رضهو ةعيبر نيب عئاقولا ١

 نم لثاو نب ركبو رضم نم ميمت ةليبق نيب ترج عئاقولا هذه مها

 «ناترواجتمامهف .اهيلامثف ركورجهو ةماميلا نيب ميحت ميمت تناكو .ةعيبر

 نم بصخأ ميمت ضرأ نآل ( اهلزانمب قحل بدج رثآ ىلع ةمجاهلا ركب نوكت

 ْ ركب ىلع ميمت اهب تزاف ىتلا عئاقولا
 م 22229522

 نييميمتلا ميعز ناكو 2 وزغلا بح هيبسو : (وي) لتيئو جابنلا موي (1)

 جابنلا هل لاقي ناكم ىف نييركبلا اوزغق « هريغو ىرقتملا مصاع نب سيق هيق

 حاتم سك د ييسيييسسسللسل

 لتيك نم بيرق عضوم جابنلاو . ةرصبلا نم لحارم .رشع ىلع ءام لتيث (©



 هه

 ىقست نأ سيق رمأ هيلا نويميمتلا لصو املف « هيف نيميخم نويركرلا ناك
 اولتاق » : هلاجرل لاقو ءاملا نم مهعم ىقب ام قارا مث « اهوقسف لويخلا
 ركب نم جابنلا ىق نم ىلع اوراغأف )“» مكتارو نم ةالفلاو مكيدبأ نيب توملاق

 هت ثكل

 نييركبلل رخآ اناكم وزغيل لاجرب ةمالس همسا اريما ذفنأ دق سيق ناكو
 اوزغي مل موقلا ىارق © لتيث ىلا راص جابنلا نم غرف املف « لتيث همسا
 باصأ ام وحن مئاتفلا نم باصاو © مهمزهو هلاجرب مهيلع راغأف دعب

 : مصاع نب ديز نب ةرق مهرعاش لوقي كلذ ىو « جابنلاب

 ارضح مزاهللا ءايحا لتي ىار دف و(دهي)دازملاق ش ىذلا نبأ انأ

 اردصم ةئسالا الآ اودجب ملف مصاع ني سسيق شيجلاب مهحبصق

 اردصأ رمآألا دروأ ام اذا ناكو مصاعنب نسيق نافيزلا اهب مهاعس

 اردحتت نهفاطعا نم ءاملا اذا اسياوع ميكشلا نكلعي درجلا ىلع

 اردكأ نجاودلاك اجاجع نرثن ةءاجف الا نوؤارلا اهرب ملف

 ارمسا هيعارذ ىف الغ عزانق انحامر انيلا هتدآ نارمحو

 كلذو « وزغلا بح ريغ ببس مويلا اذهلو *_ (يدج) حولط ىذ موي (0)

 ( ميمت نم نطب عوبريو ) ىعويربلا قراط نب ةريمع همسأ ميمت نم الحر نا
 همي اهلهأ ىلا راسو « ىلجعلا رباح تنب ةبرم اهمسأ ركب نم ةأرمأ جوز

 خا ةيرمل ناكو . فطنلا ةنبا اهمسأ ىرخآ ةارما ميمت ىتب ىف فلخو « اهب
 ىلا » : اهل لاقف « اهدنع ةريمع اهجوزو هتخا روزيل ءاج «© رجبأ همسا

 اهذخأي نا ىلع مزاع هنا ديري « ةريمع ةأرما فطنلا ةئباب كيتآ نأ وجرال
 ىتيبست ىتح ىلع ىغبت كارأ ام » : هل لاقو ةريمع بضغق « هتخأآ لدب هنم

 كلذ لعفي نأ بجي ناكو « هيدي نيب مالكلاب هطيرفت ىلع رجبأ مدنف « ىلعأ
 « كموق وزغأل تنك ام » : لاقق ارم

 هسرحبي نم ةريمعب لكوو © ميمت وزغل هلاجر ىف ىضمو زهجتف جرخو

 برهو هظفحب لكوملا ىلع ةريمع لاتحاف . مهرذتيف هموق ىلا مس الثل

 ىذ َق اآولتتقاو مهئادعأ ةاق المل اوجرخو !اودعتساف 4 مهرذتأق هموق ىلا

 ركب تمزهناو عوبريل زوفلا ناكو © حومط

 * لئاو نب ركبو ميمنأ نم رقنم ىنب نيب وع : (ديد#د) دودج موي

 ةياورلا ىعو 0 ةدازم ممج (يوير

 دوأمويو دمصلا موي وهو ديفو ةفوكلا نيب عوبري ىنب ءارحص ىف عضوم حولط وذ (جوجر

 تمس ىلع عوبري ىنب ءارحاص نع بيرق ميمتا ىنب تالب ىف عضوم مسا دودج (#)
 دقو 2” نيترم ةمقو هيق تثناكو : ناءسدللا ىف لاق . بالكلا هل لاقي ىذلا ءاللا هيق . ةمامملا

 كلذك دودج موي لوالا بالكلا موي مهضعب ىمدي



55 

 نب طيلس ىنب نيبو هنيب تناك ( ركب نم ) ىنابيشلا نازفوحلا نأ هبيسو

 نمو نابيش ىنب عمجو « ردغلاب نازف وحلا مهف <« ةعداوم ( ميمن' نم ) عوبري
 اوملع مهنكلو © ةرغ مهنم بيصي .نأ وجرب وهو عوبري ىنب ازغو مهقلاح
 نييميمتلا نم قىدصتو .٠ دودح ىف ناغيرفلا ىعتلاو هناقلل أودعتساق ةدصقب

 اولخو ركب تمزهناف اديدش الاتق نييركبلا اولتاقف « رقنم ونب صوصخلا ىلع

 ناكو . نيرخآ اورسأو مهضعب اولتقف رقنم مهتعبتو « لاومالاو ىبسلا

 هعبتق نآزق وحلا همه لعجف <« هركذ مدقتملا مصاع نب سيق رقنم سيئر

 هتوفي نأ فاخ املف هبراق دقو هكردي ملف « سرف ىلع نازفوحلاو رهم ىلع

 نايح نب راوس لوقي كلذ ىفو . اجنو ةنعطلاب زغتحاف هرهظ ىف حمرلاب هزفح
 : اهيف مهوبلغ ىتلا مايالا ركذيو ركب نم الجر رخافب ىرقنملا

 (“) الكشأنطبلا مد نم اعيجن هتسك ةتعطب نازفوحلا انزفح ينحنو

 القتم هيعارذ ىف الغ جلاعف انحامر هتازنآأ ارسق نارمحو

 القنم كقوف هللا هانب زمل دجت ملو ءامسلا عيطتسمب تسلف

 ىثبو ركب نم نابيش نيب ىلاظع مويو شاشعا موي وهو : دايالا موي (؟)
 اوناك مهنا ىأ © ىريك تحت: اآونتاك اركب نا هيبسو . ميمت نم عوبرب

 نوعقوتيو عوبري ىنب مهناريج تاكرح نوبقاري اوناكو © مهنوزهجيو
 . ىنابيشلاس سيق نب ماطسب نيب ركبلا سيئرو 2 مهب اويثيل لهسلا ىف مهرادحتا

 تلتق نأ دعب نابيش تمزهناق « امهتيب لاتقلا مدتحاو اموب ناموعلا ىعتلاو:

 مهيف ةعامج رساو اضيأ ةعامج نابيش نم لتقو « ةريبك ةعامج ميمت نم

 * مويلا اذه ىف ةريوت نب ممتم لاقف « اجنو هسفن ىدغق ةصيبق نب ءىناه

 قدصملا خارصلا دج دقو ديسأ ةودغ عمسا ىحلا معنل ىرمعل

 اوقتعأو اوقرأ ىتح اوعجر امق اهتطن دو قافأ ىبشح مهب ندخأ

 ماطسإ هيبف رسآ © ميمتو نابيش نيب هيف ةعقاولا تناك : طمغلا مون (6)

 اوراس ورمعنب قورفمو نازفوحلاو اماطسب نآ هبيسو . ىناييشلا سيق نبأ

 مهتم رئاشع ىلع اوراغأف « وزفلل ميمت دالب ىلا نابيش ىنب نم عمج ىف

 ةلتعم مهتم لتكو نويميمتلا مزهناق اولتتقاف « جلق ءارحص ىف نب رواجتم

 نم ىرخا هريشعب ا١ورمق اهب اوراسو مهلاومآ نابيش وثب ملغو « ةميظع

 رمحا هكا لاكشا (#)
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 اوشمف « ىدعتلا اذه اوربكأف عوبري ىنب كلذ غلبو . مهلبا اوقاتسا ميمت

 ىف مهوكردأف « نابيش ىنب راثآ نوصتقي ىعوبريلا ثراحلا نب ةييتع ةدايقب
 نابيش تمزهنا مث ناقبرفلا رصصو مهولتاعف 3 ةردملا طيبغ همسأ ناكم

 ماطسب رسأ ىف روكأملا ةبيتع حلاو © مهنم هومنغ اوناكام ميمت تداعتساو

 نيريثك مهنم لتق هنآل هلتقي نأ ةبيتع ىلع نويعوبريلا راشأف . هرسآأ ىتح
 املق © لتقيف دْخَوي الل ةعصعص نب رماعىنب ىلا هب راسو . ىبأف البق

 «مويلاىل نابيشالو هانابيشاو » : ماطسب حاص رماعىنب تويب ةبيتعطسوت
 أجلت نأ تعطتسا نا » : ةعصعص ىنب سيئر ليفطلا نب رماع هيلا ثعبف

 لاقو ليقطلا نبا ىتأف كلذب ةبيتع ملعف «كعنمأس ىناق لعفاف ىتبق ىلا
 « «اثالث الاصخ هيف كريخن اناف « ماطسب ىلا هب تلسرا ىذلاىنغلب دق » : هل
 © 6كل هعلطأف كتيب لهأ ةعلخو كتعلخ ىنطعا » : لاق © «5ىه امو » : لاق

 ىدنعتسيلفهلجر لحم كلجر عض » : لاقف « «هيلا ليبسس ال اذع» : رماع لاق

 هنع ىنعراقتف ةيبارلا هفه ىلا ىنعبتت » : لاقف «© لبقي ملق © «هتم رشب

 لحر ىلع ةبيتع ماطسب ىأرف ماطسبب ةبيتع فرصناف « ىبأف «توملا ىلع
 تيارام » : لاق © «معن» : لاق « « كمأ لحر اذه ةبيتعاب » : لاقف ثر

 كقلطأ ال ىزعلاو تاللاو » : ةييتع لاقق + « اذه لثم طق ديس مأ لحر

 دارأ ىذلا اذهو . ريثك نمث اذ اريبك ناكو « « اهجدوهب كمآ ىئيتأت ىتح

 اهجدحو همأ جدوهو اسرق نيثالثو ريعب فلأب ليقو ب ريعب ةئامعبرأب هفن
 « هتلفغ منتغا ىتح ةبيتع ىلع نويعلا ىكذا صلخ املق . رسألا نم صلخو

 اعيمج مهلامو اهلك لبالا ذخاو هيلع راغأو

 هيف لتق © رضم نم ةيضو ركب نم نابيش نيب : ةقيقش موي (9)
 ةبض ىنب ارغ اماطسب نأ هبيس ناكو . نابيش ديس سيق نب ماطسب
 ' ش ش لتقو هرمآ ىلع بلغف

 ركب اهب تزاف ىتلا عئاقولا

 ىلا اوراس ركب نم اعمج نا اهببس ةطيسب ةوزغ وه (وي) جلف موي )١(
 اسانآ اوقلف ودلاب اورمف © اوقرصنا عيبرلا ىضقنا املق © اوتشو باعصلا

 نطب ق اوردحتاو © ريسلا مهدهجأ ىتح نيتليلو نيمو اآوراسو 4 ركب راثآ

 ىف ناكو © تدارآ ام اهئم ركب تغلبو ميمت تمزهناو ©« كانه اوقتلاو حلق

 لجر هقلطأق © كلام نب دلاخ همسا ىميمت رعاش ركب دنع ىرسالا ةلمج

 : دلاخ لاقف هتيصان زحو ةجف رع همسأ ركب نم

 جلق ءارحص اضا ىمسيو ٠ ءانهدلا لوآ عقيب 2 عيمت نب وريع ربتعلا ىتيل داو 22



 فكل

 اادش ةللجم تلزن اذا ميمت ىنب دفر دقرلا اندجو
 ادايذ مهمراحم نع اأوداذو جلف نطبب بابقلا اويرض ومه

 انادلش ةللجم تلزن اذا اركب ىحلا دامع ومه سيلا

 نآ هيبس « ميمت ىنيو لئاو نب ركب نم مزاهللا نيب : (دي) ظيقولا موي (؟)
 ناكو « ميمت ىنب ىلعةراغالل ةعيير نم ةزنعو لجعونب مهعمو اوعمتجا مزاهللا
 ربخلالاصياىؤف لاتحب نأ دارأف © ةماشي نب بشان همساىميمت ريسآ مهدنع

 ««ىتجاحضعبب ههجوأىلهأىلا هلسرأ الجر ىنوطعا» : مزاهلللاعق هموقىلا

 : لاقف دلوم مالفب هوتأف .«معن» ؛ لاق 2« «روضح نحنو هلسرت» : هل اولاقف

 ىلا » : لاقق © « قمحأب انا ام هللاو » : مالغلا لاققف « «قمحأب ىنومتيتأ »

 : لاق « ؟ لقعتا » : لاق © « نرنجح ىبام هللاو » : لاق « « انونجم كارأ

 بكاوكلا » : لاق «5بكاوكلا مآ رثكأ ناريتلاف» : لاق < « لقاعل ىنا معن »

 ىردأ ال » : لاق © «؟!ىفك ىف مك) : لاقو المر هفك ًالمف 6 « ةريثك لكو

 ««.سمشلا» : لاق ©« «؟ كلتام» : لاقو هديب سسمشل أىلا ًاموأق « «ريثك هناف

 مهل لقو مالسلا مهقلبأت ,ىموق ىلا بهذا . القاع الا كارأ ام » : لاق

 مهل لقو ٠ ىننومركيو ىلا نونسحي موق دنع ىناف مهريسأ ىلا اونسحيل
 ىف ىتجاح اوعريلو «© ءاسيعلا ىتقان !وبكريو © رمحالا ىلمج اورعيلق

 © تكتشا دق ءاسنلا نأو ؛« قروا دق جسوعلا نأ مهريخاو . كلام ىنب .

 رستخالا نب ليذه اوعيطيلو 2« دودجم موكشم هناف ةماشب نب مامه اوصعيلو

 رمح ةيلع أآوصقو ثراحلا أورضحأف 4 دارا ام اوردب ملق مهغلبأق هموق

 هلوأ نم هيلع اهصقف « كتصق لوأ ىلع صصقا » : لوسرلل لاقق لوسرلا
 وصوأ امب ىصوتنس انا هريخاو مالسلاو ةيحتلا هغلبأ » : لاقف < اهرخآ ىلا

 مأ . مكل نيب مكيحاص نأ » : هموقل ثراحلا لاقو . لوسرلا داعف «هب
 رسمشلا امآاو ©« ىصحبال ددعمكاتأ دق هنأ مكربخب هناف هفكىف هلعجىذلالمرلا
 رمحالا هلمج امأو ؛« سمشلا نم حضوأ كلذ لوقب هناف اهيلا آموأ ىتلا
 اسيعلا هتقان امأو © هنع اولحرت ىتعب هورعت نأ مكرمأب هناف (يد) نامصلاف

 ىورذتت نأ مكرمأب هناق كلام وني امأو © ءانهدلا ىف اوزرتحت نأ مكرمأب هناف

 اسنلا ءاكتشا امأو «حالسلا اوسيل دق موقلاناف جسوعلاق اربأ امأو 4 مكعم

 ولب رذحفق «وزغلل ءاملا ةيقسأ ىهو ءاكشلا نزرخ دق ءاسنلا نآ ديري ةناق

 .زاهللا نا مث . مهنم اولبقي ملف كلام ىئب اورذنأو 4 ءاتهدلا اويكرو « ريعلا

 نيريثك أورسأو ةلتقم مهنم اولتقو ىقب نم اوكردأو اوتأ ةزنعو الجعو

 مضوم ىلع قلطأ ٠ ءاملا هيف ( نغِضي الا) مقتتسي ىذلا هببلصلا ناكملا ظيقولا (ض)

 عيمت ىتي ضضرأ ىع رمحأ ليج نامصلا «*يو)



 ادع

 ىعيبط اهيبسو 2 ميمتو ( ةعيبر نع ) ركب نيب (و) نيريوزلا موي (؟)
 دالب نأ كلذو ٠ ماعطلاو ىعرملاو ءاملا لع عزانسلا .ىنعت بل ةيدابلا كلت ىف

 الا ايركد ىميمت ىقلي الو « هلتق الا ايميمت ىركب ىقلي ال اولعجف اونادت ىتح
 ىذلا كيرش نيب نازفوحلا جرخف رشلا مقافت ىتح « هلام ذخأ وأ هلتق
 ركب نع موق مهعمو تناييش نم امهالكو  تراحلا نب كداولاو هائقرع

 سيئرلا وبأ ميمت ريمأو  ميمت ىلع اريغيل هريغو مصالا قورفم وبأ مهيلعو
 , امهظفحي نم امهدنع اولعجو امهوللج نيريعب ميمت تلعج اونادت املف

 : اولاقو نيهلا ىني نيريوز اممهوم سو نيلوقعم نيفصلا نيب امهوكرتو
 لأس نيريعبلا قورفم وبأ ىأر املف ٠ « ناريعبلا ناذه رفي ىتح رفن ال ه

 : لاقو نيفصلا نيب كربو « مكريوز انأ » : لاقف امهلاح هوملعأف امهنع

 هيف تمزهنا اديدش الاتق سانلا لتتقاف « رفأ ىتح اورفت الو ىنع اولتاق ه

 مهمءاسنو مهلاومأ ركب تنفرتجاو ريثك رشب هعمو سيئرلا وبأ لتقو « ميمت

 : ىشعالا لوقي كلذ ىفو « نيريثك اورسأو
 (بدهي) فيراقم دوس الو ءاقللا دنع ففيسشك الف انع ىلأست ال ملس اي

 فيلاحالا عمج ىف نيريوزلا شيج اسنحيص وي انمزه نيذلا نحن

 فيراسطفلا درملابو انم بيمثلاب مهطيمو ليخلا ركت تلظو اولظ

 («#«و)فيلاظالاقوفتلع روقصلا حل ايهتنيعآب ىلعالا فرشلا فئناتست
 («يويوهر فيلاحزلاكنوتمدوبللا تحت تدرجناق فيصلا ليسن اهنع لسنا

 اهب راغغأ ٠ ميمتو ( ركب ) ناييش نيب : (جييجيههل ةواسشق فعن موي (5)

 :ىحض مهاتاف ةواشق فعنب مهو ( ميمت ) عوبري ىنب ىلع سيق نب ماطسب
 تعادتو 2 اعجار ركو هلك هذخأف حرس نيح معتلا قئاوف ٠ رطمو حير موي

 ماطسي ركف ثرحلا نب ةبيتع نب ةرامع مهيقو هوقحلف عوبري ونب هيلع

 نيمناغ اوداعو اعمج اورسآأو اعمج عوبري نم ةآولتقو ٠ ماطسب ةهلتقف ليلم

 ااآفيرط نأ هيبسو 2 ميمتو نابيش نيب : (عهيهووو) ضيايم موي (5)
 ماع ىف جح ٠ هموق سراف وهو ءاعدجم بقلي اميسج ناك ىميمتلا ىرينعلا

 نالطلجم ناركب امهو : ةديبع وبا لاق .نارعب ناروزلاو . نيروزلا موي أفقيا ىمسي (#)

 ةصقلا غف ىتايس امك.. انهلا ىأ انروز اذه اولاقو امهوديق دق
 548 ص + ج 4« ديرقلا دقملا

 ١ فيراقملاب انسلو : اضبأ تدرو («©#د#)

 ةتشخلا ةنزحلا ضرالا يهو «© هقولظطظا عمج فيلاظالا عددا

 ىلا لتلا فقوق نم نايبصلا جلزت راآ هوو هقولصحز مسج مفيلاحزلا (ه*ي #4
 ١ هلقسأ

 وهو « خوبري ىلع نابيش ىنب ةمقو هب تناك :توقاي هنع لاق عموم ةوانق (## دا
 3 ةواشق فمن موي

 ميعت ىنب هايم نم آم © ضيام اهو جوا
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 د ا 0 ا ا م

 لوحب ال مهللا » : لاقف . « كلتقاف ىشيج ىف كاقلا ىلعل كتبفا نأ ديرأ »

 تييفتحا ىنح ماسلا نضل ملف كلذ" ناكو و 4 ةاغعلا ييخ لوحلا

 ولي ملو © ليلقلا الا مهنم تلفي مل « اهلثمب ميمت بصت ملو . اومزهناو

 هلتقف ةصيمخ هعبتاف فيرط مزهناو دحأ

 نأ هببسو « ةرجهلا لبق ىبنلا مايأ ىف عقو (#*) نيطيشلا موي (9)
 دجن ىف مالسالا رهظ املق © لئاو نب ركبل ناك بصخم دلب امهو نيطيشلا

 ىرسك مايآ ناك ىذلا نوعاطلاو ءابولأ مهقعحلو © داوسلا ىلا ركب تراس

 ناطيشلا بصخا دقو ةبدجم ىهو علعل اولزنق © نيبراه اوداعف هب ورش

 ريغن » : اولاقو اوعمتجاف ركب ىلا بصخلا رابخأ تفغلبو © ميمت امهيفو
 هذه ريفثف اهب لتق اسفن لتق نم بلطملا دبع نبا نيد ىف ناف © ميمت ىلع

 تم زهتاف ناكملا ىلع اوراغأو علعل نم اولحتراف 0غ اهيلع ملمست مث ةراغلا

 :* كلذب رخفب ىربتعلا لاقق © ميمت

 عبرأ لقانم الا انتوسلل علعلو نيطيشلا نيب ناك امو

 عيلطب ةعيدولا رهظ هل داكن هلثم سانلا رب مل هلثم عمجب انثحف

 .داوسلا ةيحان ىف بلغتو ميمت نيب قراب موب رضمو ةعيبر نيب عقاولا نمو

 تزاف سيعو ةبض نيب ةعيقثلاو دابهأ مويو . نابيشو ميلس نيب رخآ مويو

 موي اهنمو . اهريغو نايبذو ةعصعص نب رماع نب قوحاس مويو .ةعيدر هيف

 ةريحلا كولم خبرات ىف هتصالخ انركذ دقو رصم ترهظ هيقو «© راق ىذ

 ةعيبر لئابق نيب عئاقولا
 بلغتو ركب نيب مايالا وك

 ىرج ام اهمعأو « اهلئابق نيب اهسقن ةعيبر ىف عئاقولا نم ثدح ام اهب دير

 ةروهشم ىهو © ساسجحو بيلك نيب سوسبلا برح وأ بلغتو ركب نيب
 : اهتص الخ هذهو

 ذوفنو ةدايسلا نم ةعيبر نب بيلك هيلا ْملب ام مدقت ام ىف تدأر دق

 نم وهو ياتلا هوسبلاو دعم لئابق لك هتبار تحت تعمتجا ىتح « ةملكلا

 ىغبو دلدش وهز هلخد مث © لاحلا هذه ىف رهدلا نم ةهرب ىقيق . بلغت

 . ةامح ىعرت الق باحسلا مقاوم ىمحب ناك هنا هيقب نم علب ىتح هموق ىلع

 نم ةعقب هسفنل فختا هبناج رتعا اذا لجرلا نا مهحالطصا ىف كلذ ىئعمو

 نابداو ناطيضشلا مها



 لكل

 دباعملا مرحب اهبشت اهتم ءىش ىف ىذالا عقوب وأ اهأطب نأ رسجب ال ضرالا
 نم همدقت نم زواجتو « ىمح وأ امرح بيلك ذفختاف . ةيلهاجلا ىف
 : لوقيف هامح يراخ شحولا عاونا لمشت هتيامح لعج هنا ىمحلا باحصا
 دقوبي الو « هلبا يحأ دروب الو © « داصي الق ىراوج ىق اذك ضرأ .شحو »

 هسلخم ىف ىبتحي الو « هتويب نيب دحأ رمي الو < هران عم اراث

 اهل « ةرم تنب ةليلج اهمسا ( ركب نم ) نابيش نم ةأرمأ بيلك جوزتو
 »2 ةيلاعلا » اهمسأ ضرأ ىف بيلك ىمح ناكو 8 ةرم نب ساسح همسا خأ

 افيض لزن ىمرجلا دعس هل لاقي الحر نأ قفتاو © براحملا الا اهبرش ال
 ةأرما ةليلج ةلاخ ىهو « روكذمللا ساسج ةلاخ فقنم تنب سوسبلا ىلع

 تناكو © ساسج قون عم ىعرت بارس اهمسا ةقان ىمرجلل ناكو . بيلك
 اهيعارمو لبالا دهعتي اًموي بيلك جرخف . بيلك قون عم ىعرت ساسج قون
 لاقف اهرمأ نع مهفتساو اهركنأو بارس ىلا بيلك رظنف ©« ساسج هعمو
 هذه دعت ال » : بيلك لاقق 6 ىمرحلا انراج ةقان هذه » : ساسج هل

 «ءاهعم هذهو الا ىعرم لبا ىعرتال» :لاقف ء هبضغ كلمي ملو راوملا قح هيلع

 اقرتفاو «كتبل ىف ىحمر ناتس نعضال اهعرض ىف كمهس تعضو نثل »

 ةبقاع تفاخف ثيدحلا اهئدحف . « اساسج الا هملعأ ال » : تلاق « ؟ هراج
 هتمئم ىمحلا ىلا جورخلا ديري اهجوز تار اذا تحبصاو « رفانتلا كلذ
 اهيف هلبا حرس نا نع اساسج اهاخا تهنو « همحر عطقب ال نأ هللا هتدشانو

 يمرجلا ةقان ىارف « لبالا حفصتب لعجو اموي ىمحلا ىلا بيلك جرخو
 املف . اهبحاص ءانفي تكرب ىتح جيجع اهلو تلوق © هذفنأق اهعرض ىمرف

 ١و » : تحاصو اهسأر ىلع اهدب تعضو هتقانبام تار املف « هيلا تجرخف

 . مهدنعراوجلا ةمرحل اهراجةيذاآ ببسب لذلانم اهقحلام ىلا مشن « ! هالذ

 ناكو . ابيلكى نعي «ةقاثلا هذه نم مظعأ المح لتقأس ىنأ» 8 امهل لاكو ىمرحجلا

 هعمس امب فختساف بيلكىلا ثيدحلالقنف © نولوقيام عمسي نيع بيلكل
 همارم ليثل ص رفلا بق رتي دذدخأف ساسج امأ , (هليمب نعرصتفا١ دقل» : لاكو

 فخاو هسرف ساسج بكر تويبلا نع دعب املف « انمآ اموي بيلك حرخف ش

 هيلا تفتلب ملو . «ىمامأ نم ىلا لبقآ اقداص تنكنا » : هل لاقت <« «كءارو



 ان

 «ءامنم ةبرشب ىنثغأ ساسجاي» : لاقف ©« هسرف نع هادراف ساسح هنعطق

 ورمع همسأ هعم ناك الجر ساسج رمأق . هبحن بيلك ىضقو ءىشب هتأب ملق

 ىلع فرصناو 4 عابسلا هلكأت الكل اراجحأ هيلع لعجف ناييش نم لهذ نبأ

 لثاو ونبي عمتجي ةنعط تنعط » : هل لآقو ةرم هابأ ىتآ ىتح هضكري هسرف

 تلتق » : لاق ©« «..! لكثلا كمأل ..؟تنعطنم» : لاك © «اصقر اهل ادغ

 سئب» - لاق © «..! معن » : لاق « «؟تلعفأ» : لاقو ةرم لمجأف © « ابيلك

 ىلا هموق اعفف برحلل بهأتلا نم ادب ري ملو + «كموق هب تتلحام هللاو

 اوايهتو حامرلا اوموقو فويسلا اوذحشو ةنسالا اولجأو « هوباجأف هقرصن

 ةلحرلل
 هوجولا 5 بويجلا اوعش دقو «© هوئفد هلتقمب بيلك موق ملع املو

 * بيلك تحال نلقو متاملل نمكو © قتاوعلاو رودخلا تاوذو اكيالا تجارخو

 ةتامش هيف اهمايق ناف انع ساسح تخا ( بيلك ةأرما ) ةليلج ىجرخا »

 تخاآ تنأف انمتام نم ىحرخأ » : بيلك تخأ اهل تلاقق . 6« انيلع راعو

 ةرم اهابأ تتاأو اهفقاطعأ رحت تجرخف . « انلتاق

 موب ىف ناكو © روهشملا رعاشلا سرافلا وهو لهلهم همسا خا بيلكل ناكو

 ..ليوعلاو حايصلا عممس وهو الا اصص امق بارشلاب الفغتشم بيلك لتقغم

 - اهعلطم ىتلا ةروهشملا هتديصق لاقف © « لتق بيلك » : اولاقف لأسف

 ناطوالا نع ةجراخ سمالاب ىرت نأ قتاوعلا ىلع راغن انك

 نأوهب هدعب تانقيتسم ارسح بيلك ىوث نيح نجرخقف

 راما مرحو لزغلا كرتو ءاستلا رجحهو هبوث رصقو هرعش زج

 الاجر ثعبف « ةريباخملاب ادس نآ ىأر هتكلو .راثللا هموق هيلا عمجو بارشلاو

 « هموق ىدان ىف وهو ساسجح دلاو ةرم اوتأف ©« نابيش ىنب ىلا هموق نم

 متكهتناو محرلا متعطقو « ةقانب ابيلك مكلتقب اميظع متيتآ مكنأ » : هل اولاقف

 امأ : عنقم اهيف انلو جرخم اهيق مكل اعبرأ الالخ كيلع ضرعن اناو © ةمرحلا

 مفك هنأف امامه وأ « هب هلتقنق اساسج هلتاق انيلا عفدت وآ « ابيلك ىيحت نأ

 امآ » : ةرم مهل لاقف . « همدل ءاقو كيف ناف كفن نم انثكمت وأ « هل

 نمط مالغ هناف مكيلا اساسج ىعفد امأو « هيلع ارداق تسلق اييلك ىئايحا

 وبأ هناق مامه امآو . دصق دالب ىأ ىردأ الو هسرف بكرو لجع ىلع ةنعط

 ةريرجب هوملسي نلف مهموق ناسرف مهلكو © ةرشع معو ةرشع وخاآو ةرئثع
 لجمتا امف ليتق لوأ نوكأف ةلوج ليخلا لوجت نا الا وه امق انآ اماو . هريغ

 نوكابلا ىئانبأ ءالؤهف امهأدحا امأ © ناتلصخ ىدنع مكل نكلو .  توملا

 لإ مكيلا عف قدا ىناف 0 اماوأ 9 5 هولتقاف متثش 8 5 مهبأ اوذخف



 سف

 تقحلو مهنيب برحلا تيشنو . م موس ولا درا ا

 وقو اهيبأب ةليلح

 ىلع اوناكو © جلف دنع ةزينع موي اهلوأ © عئاقو ةدع نيقيرفلا نيب ترج
 تناك © ىهنلا هل لاقي ءامي نامزلا نم ةهرب دعب ١وقتلا مث اوقرفتف ءاوسلا
 ثراحلا نابيش شسيئرو « الهلهم سلمت سيئر ناكو « هيلع ةلزان نابيش وني
 كلذ ىف لتش ملو . بلغت ىنب ىلع ةرئادلا تناكو « ( .ساسجح وخأ ةرم نبا

 ةرم ىنب نم دحأ مويلا
 اهب رفظ دقو . مهل تناك ةعقاو مظعأ ىهو . بئاتلاب اوقتلا مث

 دج ةرم نب ليحارش اهيف لتق © ةريبك ةلتقم ركب نم اولتقو نويبلغتلا
 ىف روهشلملا ميلحلا داوجلا ةدئاز نب نعم دجو « هركذ مدقت ىنلا نازفوحلا
 امهريغ لتقو « مالسالا

 بلغتل رفظلا ناكو اديدش الاتق اولتتقاف تادراو ىف رخآ اموب اوعتلا مث

 ©« ساسج وخآ ةرم نب مامه ىلتقلا ةلمج نمو < ركب ىف لتقلا رثكو « اضنا
 رت مك ا و ل يا لا دل

 0( اهحرش انب لوطي

 وبيو ؛6 ا 0 ةوفصانت رع 0

 ًارظ ىتح ركب هيف تبيصا تابيصقلا مويو © بلغت ىلع ركبل ناك ونحلا

 (»#©) قلاحتلا موي وهو ةضف مويو « اوليقتسسي نل مهنأ اهلاجر

 4 « ليصفلا » مويو « ةيقثلا » موي اهتم © هذه نود مايا كلذ دعب ناكو

 امهتيب برحلا تمادو . تارواقم تناك امتاو ةفحازم امهنيب نكي مل مث

 . ٠ نادلولا بشو «© نابشلا خاشو « خويشلا اهثانثأ ىف تام © ةنس نيعبرأ

 ناسسحلا ىف نكت مل سانلا نم ةقبط تدلوو

 نوبحس مهتاف مكموق ىلع اوقبت نأ تبأر فق » : هموقل لهلوم لاق مث
 نم ناك ام ىلع مكتملاامو © ةئس نوعبرأ مكبرح ىلع تت تنأآ دقو « عكح الص

 نم لمت تناكل شيع ةيهافر ىف نوتبسللا هذه ترم ولف 4 مكرتوب مكيلط

 برو م دالوالا منو تاهمألا تلكثو نايحلا ىنف دكو فيكف 3 اهلوط

 3 نفدت ال داسجأو « آقرت ال عومدو © ىحاونلا ىف خرصت لازت ال ةحئاف

 مهتدومب ادغ مكيلان وعج ريس موقلا نآو .ةعرشم حامرو © ةروهشم فويسو

 ١١( ج "4 ريثآالا نيا ١

 ثراحلاى أ نبا ريجن لدتق دعب عقو ىثذلا وهو روعسلا قلح ىأ 2 ممللا قالحتا موي وع (#)
 بلغت ىلع لثاو نب ركب هيف ترصتنا دقو ركب خيشلا دابع نبا



 ضخ

 ىلع مكلمحا نأ فاخاو ؛ بيلك لتاق ا ا مكيف ميقأ

 «© هموك رايد ىلا داع مث انيح اهيف ىضق «© نميلا ىلا راسو مهكرافو

 نسحأف © رجه ىحاوتب اريسأ ىركبلا ةعيبض نب كلام نب ورمع هذخأف
 ناكو © رجه نم اهب مدق رمخلا عيبب رجات هيلع نمف « اتيب هل درفآو هرسأ
 كلام وني هيلا عمتجاف © رمخ نم اقز ريسأ وهو هيلا ىدهأف لهلهمل اقيدص

 لهلهم ىتغت بارشلا مهيف فخآ املف « هتيب ىف هعم اوبرشو ةقان هدنع اورحنف

 كلذ ورمع هنم عمسق © بيلك هيخآ ىلع حونيو رعشلا نم هلوقي نأك امب

 ناك لحف بيبزو 6 «بيبز برش ىتح ءام برشيال هللاو نايرل هنأ » : لاقف

 . اشثطع لهلهم تامف © ظيقلا ةرامحىف مايأ ةسمخ لك ةرم الا برشيإل هل

 « كلذ دعب مهنيب اميف اوبراحت املق مهنال ؛ ةعيبر ىلعريثاتلهلهم ةيصولناكو
 تفرعتارفلأ برقب ترج ةعقاو الا « مدقت امك رضم عم مهعئاقو تناك امنأو

 نابيش ونب قافو © بلغتو نابيش نيب مالسالا ليبق « تارفلا » مويب

 رضم لئابق نيب عئاقولا

 ىرج امم رثكأ ىهو « ةيرشغملا لئابقلا نيب بورحلا نم ىرح ام اهي ديرن

 هذه ىف الخد رضم لئابق رثكاو . رضمو ةعيبر نيب وأ ةعيبر لئابق نيب

 سيقو نافطغو دسأو ةعصعص نب رماعو نايبذو نزاوهو نسيبع عئاق ولا

 سبيع نيبو ©« نزاوهو سبع نيب هبورحلا هذه مهأو .' ىشثرقو ةنانكو ناليع

 بورح# ىهو ةنانكو شدرق نيبو .«ءاريشقلاو نسحاد برحب » فرعت نايبذو

 ىلي ام ىف هارت امك ةفلتخم لئابقو ةعصمص نب رماع نيبو . « راجفلا

 نازروهو سبع مايا

 ديس ىسبعلا ةميذج نب سيق نب ريهز ناك ؛ (ب) ناحرحرلا موي )١(
 لوادجح ةعجارم نم ىرتو « داليملل سماخلا نرقلا لئاوأ ىف ناليع سيق

 اهنم ( ىربك لئابق ةدع ىلع ىوطنت ناليع سيق نأ باتكلا اذه ىف باسنالا
 روكذملا ري ناك كلذلق . اهريغو نزاوهو نايبذو نسبيعو نافطغو نآودع

 م 59١ ةنس ىفوتملا سيقلا ءىرما نب , نامعثلل أرصاعم ناكو © ةعفرو فرش اذ

 ضع هريزتس ثفعبو نامعتلا جورت دقو «© رذنملا نب نامعتلا دح

 املف . هايحو نامعنلا همركأف «(أاساش» 0-0-2 رغصأ هيلا لسرأاق ؛« هدالوأا

 .ملبق هموق ديرب ساش جرخف © ابيط الام هاطعأو اللح هاسك هيبأ ىلأ فرصنا
 . همم ناك ام لخأو ىونغلا لشالا نب حابر هلتقف © رصعأ ني ىنئغغ هايم نم ءام

 هب: دهعلا رخآ ناكو © كلما دنع نم لبقأ هنبا نأ ارهز عليو . هق رعبإل وهو

 بيرق ليج ناحرحرو ٠ ميمت ىلع ةمصعص نب رماعل وبجو ٠ ناجوحو موي اضيأ ىمسي (#)
 د ا تافرع فلملا , طاع نم



 ال

 فشتكا ىتح اهريغو ةليحلاب ثحبلا ىف هدهج ريعز لذديف « ىنغ هايم نم ءامب
 اوناكو , مهنم لتقيو مهيلع ريغي لعجف 2 ىنغ ىنب نه هنأ فرعو لتاقلا
 نيب برحلا تبشتناف ء نزاوه نم نطب مهو ةعصعص نب رماع ىنب ءافلح
 نزاوه وأ رماعو سبع

 ظاكع ىلا مارحلا رهشلاب هتيب لهأ ىف جرخ اريهز نأ كلذ ءانثا ىف قفتاو
 : دهلاخ هل لاقف نزاوه ديس نقعج نب دلاخب كانه ىقتلاف ء ةداعلا ىراجك
 ةوق ىل تماد ام هللاو امأ » : ريهز لاقف ٠ « ريعز اي كنم انرش لاط دقل ه

 ةواتالا ةميذج نب ريهز ىتّوت ٌنزاوه تناكو ٠ « هل مارصنا الف ارأث اهب كردأ
 مث ٠ دقحو ظيغ هنم اهسفنأ ىفو فسخلا اهموسي وهو , ظاكع ىف ةنس لك
 هموق هيلا عمجف نزاوه دالب ىلا دلاخ قبسسف 2 امهيموق ىلا دلاخو ريعز داع
 , اريصز لوديرب اوجرخو برحلل اويهأتو « هوباجأف ريمز لاتق ىلا مهبدنو

 ريهز نب سيق هنبا هل لاقف ٠ نزاوه دالب فارطأ ىلع لزن ىتح ريهز راسو
 ضرالا هدذدصه نم انب جنا 2 اهركذ ىتالا ءاريغلاو سحاد برح بحاص

 نم هب ىتفوخت ىدذلام ٠٠ ! زجاع اي ١» : هل لاقف ٠ « انودع نم بيرق اناق
 كنع عد » : هنبا لاقف ٠ « اهب سانلا ملعأ انأف ٠٠ ؟ اهرش ىقتتو نزاوه
 هعطب ملق « مهتيداع فئاخ ىناف ائب رسو ىنعطأو جاحللا

 ايقتلاف هيلا بكرق « ريهز ناكمب ملعو مهرابخأ سسجتي دلاخ ناكو
 مهابأ ريهز ونب لمحو اهلزانم ىلا نزاوه تداعو « ريهز لتقف اليوط التتقاو
 نأ فاخف 2 نايبذو سيعو نافطغ ديس اريهز نأ ملعي دلاخو مهدالب ىلا

 ءانبأ امأ ٠ ةبق هل برضو هراجأف هراجتساف ةريحلاب نامعنلا ىلا راسف ةبلطت
 نزاوه برح ىنوفكا » : ىرملا ملاظ نب ثراحلا لاقف ٠ نزاوهل اوعمجف ريعز
 هدنعو هيلع لخدف نامعتلا ىلا ثراحلا راسو ٠ « رفعج نب دلاخ مكيفكأف
 دلاخ هدسحق هلأسي ثراحلآ ىللع نامعتلا لبقأف 0 اآرمت نالكأب امهو دلاخ

 اريهز تلتق © ةميظع دي هدنع ىل لجر اذه 2 نعللا تيبأ » : نامعنلل لاقف

 ىلع كيزجاس م : ثراحلا لاقف ء « اهديس وه راصف نافطغ ديس وحو

 نم هعباصأ نيب نم عقيف هلكأيل رمتلا لوانتي ثراحلا لعجو ٠ « ىدنع كدي
 هعالكب تدرأ اه » : هيخال لاقف « ارضاح دلاخ وخأ ةورع ناكو 2« هبضغلا
 ىنآر ول هللاوق ٠* ؟ هنم ىنفوخي امو » : دلاخ لاقف <« « ؟ اكاتفخ هتفرع دقو

 مانو , امهيلع اهاجرشف امهتبق ىلا هوخأو دلاخ جر مث ٠ « ىنظقيأ اه. امئان
 دلاخ ىلا ثراحلا قلطنا ليللا ملظأ املق ٠ هسرحي هسأر دنع ةورعو دلاخ
 ظقيأ مث , « كتلتق تملكت نئل » : ةوزرعل لاقو اهلخدو ةبقلا جرش عطقف
 : لاق , « ثراحلآ تنأ » : لاق ء « ؟ ىنفرعتأ » : لأق ظقيتسا املف ادلاخ

 هتلحار بكرو جرخ مث هلتقف هفيس هبرضو « ىدنع كدي ءازج ذخ ه
 هيلع لخدف نامعتلا باب ىتأ ىتح , ثيغتسي ةبقلا نم ةورع جرخو * راسو .

 املق » : ثراحلا لاق  كثراحلا بلط ىق لاجرلا ثعبق . ربخلا هريخأو
 تلخدو سائلاب تطلتخاو اركنتم تدعف « هلتقأ مل نوكأ نأ تفخ اليلق ترس

 «ىموقب تقحلف تدعو 2 لوتقم هنأ تنقيت ىتح فيسلاب هتبرضف هيلع
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 1: هر لا لج قاف ف نيتاكت نو قاطو , ثراحلا حبصأف

 املق ٠ هوراحأف ميمتب راجتساف 34 اهديسب ل هبلطت نزاوهو

 «رماعىئبب دلاخ لهأ مهئاعاو © ميمت ىلع هب لمح اشيج زهج كلذب نامعنلا
 شيجو رماع ونب تمرهناف © نايبذو سبع ىنب ىف ريهز نب سيق ىتاو
 اهب نسيق فتشي مل ناحرحر ىدأو ىف ةرييك ةكرعم دعب )١( نامعنتلا

 ءاربقلاو سحاد مايآ

 كرو ماع يلا رخل تال 1 ار

 ةفوصوم اعرد هنم ىرت رتشي (د“) حالجلا نب ةحيحأ ىتأف . هيبأ رأثب فخالاو

 دقو هموك ىلأ سيق داعو .نوبل نياب اهابآ هعابق « ىثاوحلا تاذ » اهل لامع

 راثلاب فخالا ىلع هتدعاسم ىلا هاعدو دايز نب عيبرلاب رمف « هزاهج نم غرف

 © « ؟ كتبيقح ىققام » : لاَمف هتبيع عيبرلا رظن هقارف دارا املو . هباحأف

 اهرصنتأف .٠ اهابأ هارآو عردلا جرخأف هتلحار خاناو (« بيحع عاتم» : . لاق

 هدتع اهسيح مث هيلع اهاقيتساف «هلوطق تناكف اهسبلو « هتبجعأف عيبرلا

 و .اثيع اهنأشب امهنيب لسرلاتددرتو « سيق نم اهعنمو

 رتشاو اهعايق ةكم ىلا اهب راسو ءريعب 5. . اهتمقاتساف عيبرلا لبا ىلع

 ءا يقل سيحاد امهامسأ ناسرف ليخلا نم ىرتشا اميف ناكو « اليخ اهب

 « اروخف سيق ناكو « مهدنع امب هنورخافي اهلهأ ناكو ؛ ةكم ىف ماقأ مث
 نب هللا دبع هل لاقق . « متّنُش ام اوتاهو مكمرحو انع مكتبعك اوحن » : لاقف

 .« ؟ كرخافت ميف نمآلا مرحلابو رومعملا تيبلاب كرخافن مل اذا » : ناعدج

 مهنأال اشيرق كلذ رسو . مهنع ةلحرلا ىلع مزعو مهترخافم سيق لمف

 مهدنع نم انب اولحرأ » : هتوحال سيق لاقف «© هترخافم اوهرك دق اوناك

 قى انؤاقكأ مهتاف ردب ىنبب اوقحلاو © مهنيبو انئيب ريثلا مقافن' الاو الوا
 ٠ « مهعم انلواتتي نأ عيبرلا عيطتسي ال ء بسنل دلا ىف انمع وئبيو بسحلا

 نايبذ نم نطب مهو © ردب ىنيب سيق قحلف

 ةديتصلو عيبرلا 0 هتراجأ نع ردب در ىف عجيبرلا ىعسو

 ءانثأ قو © ةكم ىف ا و ةيلادتجس اييدم كي مو

 ليخ نم نيسرق ىلع انهارت مث ©« ليخلا ىف ةفيفحو كلام رخافت هبايغ
 هملعل ههرك ناهرلاب ملعو سيق داع املو . ةفيذح ليخ نم نيسرفو سيق

  )1١جا "5053 ريثالا نبا ىف اهليصفت ١

 اهرمآ ناكو © مشاه نب بلطللا ربع مأ ىملسل اجوزناكو «© ةيلهاجلا ىف سوالا ديس (ذه©

 ىنقلا مساو هحيحأ ناكو , بلطملا دبع هل تدلوف مشاه تجوزتو هتكرتف . اهدي



 نه

 '« لعفي ملف نهرلا كفي نأ هلأاسو ةفيذح ىلا.بكرف « ماصخ ىلا رجيس هنا
 هب ردقت نأ رمضأ دكو ةهراوحو سيك نم صلختلل ةصرق اهآر هناك

 ب ءاريفلاو سحاد امهو  نسيق ىسرف نيب قابسلا تادعم اودعأف

 اودشحو 3 ةباقلاىلاليخلا اوداقو  ءافنحلاو راطخلا امهو ب ةفيذح ىسرفو

 اودعاو «ىسيقلاناورمنب لاقع دي ىلعقيسلا اوكرتؤ © حالسلا اوسيلو
 دسأ ىنب نم الجر ماقأف «ردغلا ةفيفحرمضأو .ليخلا لاسر اىلع ءانمالا
 اقباس هدجو اذاف «داصالا تاذ ىداو ىف اسحاد ىقلي نأ هرمأو «قيرطلاف
 « انيب اقيس سحاد اهقيس ليخلا تلسرأ املف .ئداولالفسأىف هب ىمريف

 .امهموق ىف ةباغلا سأر ىلعزاسلاج ةفيذحو سيقو هيلا نورظني سانئلاو
 ءاملا ىف هاقلأف ههجو مطلف ىدسالا هضراع ىداولاأ قى سحاد طبه املق

 بكار امأ .٠ ليخلا هتتاف دكو الا حرخب ملو © هبكارو وه قرغب داكف

 عمتجاو قيرطلا ىلا داعو أطيأ دق هآر ال سحاد قيرط فلاخ هناف ءاربقلا
 تءاح اريخاآو .راطخلاو ءاريفلاى قبو ءاقثحلا تطقس مث .٠ ةفيذح ىسرف عم

 ءاج مث ءاضيأ هل ءافنحلا مث « ةفيذحس رف راطخلا اهدعبو « ةقباس ءاريغلا
 هلعق امب اسيق مالغلا ريخأف © هلسر ىلع هب مسي مالقلاو كلذ دعب نسحاد

 ىاسرقف ءاح : لاقو املظ قبسلا ىعداو كلذ ةفيذح ركنأف 2« ىدسالا

 هقح بلطب حلي ةفيذحو « نيريمالا نيب رفانتلا دازو ةفيذح بضغف « هلمف
 تمجرو © هتلتق ةنمط هنمطف كلذ ىف سيق ىلا هنبا لسرأو ©« قبسلا نم

 اولحرف « ! ليحرلا ىمع ىنباي » : نسيق ىدانو « هيبأ ىلا هسرف

 ىف حاصف « لتق هدلو نأ ملع اهدحو هنبا سرف هتتأ املف ةفيذح اما
 هنيأ ىأارو ةيلاخ اهآرف © سيع ىنب لزانم ىتاو هعم نميف بكرو سانلا
 هوتفدو هينيع نيب هلبقو هيلا لزنف اليتق

 لسراف « مهيف الزانو ةرازف ىف اجوزتم سيق وخا ريهز نب كلام ناكو
 هيلآ تميو هيلا دوعلا هتم بلطي دايز نب عيبرلا ىلا سسيق لسراف . هيلا لحري ملو 6« هيلع سسيق بنذ امنا » : هباجأف هدجنتسي سيق هيلا
 احلا ريهز نب كلام اولتق ردب ىنب نا مث . هبجي ملف ةبارقلاو ةريشعلاب
 فساأو رمالا مهيلع مظعو ©« سبع ىنب هربخ علبف مهيف الزان ناكو 6 ىيق
 « ايكبو اقئاعتف اسيق هتحلاصم ىف اببس كلذ ناكو « هتومل اضيأ عيبرلا
 : اهعلطم ىتلا هتيثرم لاقف ةرتنع مهيفو اكلام نوثئري نويسبعلا عمتجاو

 ناسرف ىرح نا موق ةريقع كلام لثم ىأر نم انيع هللق
 ناهرل اممجي مل امهتيلو  اهدعب رهدلا امعطي مل امهتيلف
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 ءاليلل دعتساو كلذ هيلع قشف « اقفتا عيبرلاو اسيق نا ةفيذح غلبو
 امهموق عيبرلاو سيق عمجو © نسبع ىلع اودقاعتو ةرازف نم هموق عمجف
 برحلل اودعتساو

 4 مهنيب تناك ةعقوم لوأ ىهو « قذعلا » هل لاقي ءام ىلع الوأ اوقتلاو

 اآوعسو نافطغ تعمتجاف «© ةفيذح رسأو اعيرذ التق اولتقو ةرازف تمزهناو

 <« سيق ىخأ كلام مدب ةفيذح نب ردب مد ردهب نأ ىلع اوحلطصاف حلصلا ىف

 © طورشلا كلت ىلع حلصلاب هاضر ةفيذحل اوحبق امهنيب سانأ لخد مث

 4 ةرازف ىلع سيع تراغأو ن.سع ىلع راغأف برحلاو ثكنلا ىلع هوثحو

 ةرارف تمزهناق رشلا مقاقتو

 مهفارطأ مض ىلا نويسيعلا دمعف © نايبذ ىتب لك عمجف ةفيذح داعف

 برحلا تناك « مدقت ام وحن ىلع عئاقو ةدع كلذ رثأ ىلع مهنيب تثدحو
 كتف ثداوح اهئانثأ ىف ثدح « سبعل امونبو © نايبذل اموب الاجس اهيف

 اهيف لتق راوبلا ةعقاو مهعئاقو ربكأ نمو . اماقتنا ءانبالا لتق نم ةلئاه
 سيعل اهيف زوغلا ناكو ©« سيع نم نورشعو نافطغو دسأو ةرازف نم ٠.4

 : اهعلطم ىتلا هتديصق ريهز نب سيف اهيف لاقو
 مري ال ةفيذدح همركاأو تيم ريخ ةءابهلا ىلع ماقأ

 اهيف ناكو « نيمود تماد « رجارحلا تاذ » ىف ةمقأو اهدعب تندحو

 امم اهريغو عئاقولا هذه ىلعو © ذلموي هتعاجش ترهظف دادش نب ةرتنع
 نا ةصالخلاو .٠ ةروهشلملا ةرتنع ةصق رود نايبذو نسينع نيب ىرح

 © )١( ليوط ثيدح ىف ةحلاصملا ىلا اتداعو بهتلاو لتقلا اتلم نيتليبقلا

 راجفلا برح
 ناليع سيقو ةنانكو شيرق نيب

 ةنانك نم الجر نأ امهنم لوالا مويلأ ببس « ناموب وأ ناتعقأو امه
 مدعأف ( ناليع سيق نم ) نزاوه نم رصن ىنب نم لجرا نيد هيلع ناك

 امب اذه لثم ىغتبب نم »9 : لاقو درقب ظاكع قوس ىرصتلا قاوف ىنانكلا .

 لجر هب رمق . هموقو لجرلل اريبعت كلذ لمف . 4 ؟ ىنانكلا نالق ىلع ىأ .
 اذه خرصف . ىرصنلا هلاق امم ةفنا هلتقف فيسلاب درقلا برضف ةنانك نم
 مث اورواحتو سانلا عمتجاف ةناتك ىف ىناتكلا خرصو ناليع سيق ىف
 برح ثدحت ملو اوحلطصا

 1١ جا 5313 - ؟ه8 ريثالا نبا

 مرعو ىرملا ةثراح نب فوع نب ثراحلا لضفب نايبدو سيع نيب برحلا تفقوت دقو هيل
 « ىقوأآ مآ نمأ» . اهعلطم ىتلا هتقلعمب يملسس ىبأ نب ريهز كلذل امهعدم دقو ٠ نانس نا



 نفي

 رخاوأ ىف ةنس نيرشعب ليفلا ماع دعب عمقو دقف ىناثلا راجفلا موي امأ

 ىمشس امناو هنم رهشأ برعلا مايأ ىف نكي ملو 2 داليملل سداسلا نرقلا

 ضاربلا نأ هييسو * مراحملا نم سيقو ةنائك نايحلا هلحتسا الل راجفلا

 مدق ىتح جرخف 2 هرش ةرثكل هموق هعلخ دق اعيلخ اكتاف الجر ناك ىنانكلا
 عايت ةميطلب ماع لك ثعبي نامعتلا ناكو ٠ سوباق ىبأ رذنملا نب نامعنلا ىلع

 : ضارسلا لاقف + « ؟ ظاكع اهغلبي ىتح هذه يتميطل ىل زيجي نم » : نامعنلا

 نم ديرأ امنا » : نامعنلا لاقف ٠ « ةناتك ىلع اهزيجأ أنأ . نعللا تيبأ وه

 ( ناليع سيق نم ) ىبالكلا ةبيتع نب ةورع ناكو ٠ « سيقو ةناتك ىلع اهزيجي

 اهزيجأ انأ ٠ نعللا تيبأ ٠٠ ؟ كل اهزيجي ميلخ بلكأ » : لاققف , ارضاح

 ضاربلا بضغف 2 « دجن لعأو ةماهت لهأ نم موصيقلاو خيشلا لأ ىلع
 سانلا لعو » : ةورع لاقف .٠ « ؟ ةورع اي اهزيجت ةنانك ىلعو » : لاقو

 عبتب ضاربلا جرخو ءاهب راسو ةورع ىلا ةميطللا نامعن عقدف 2 6 مهلك

 فيسلاب ةبرضب هردغ ضاربلا نكلو ٠ هنم ىقخي الو هناكم ىري ةورعو هرثآ
 « ربي ىلا ريعلا ضاربلا قاتساف اومزهنا اليتق هلاجر هآر املف © هلتقف

 شرق ريبك وهو  ظاكع ىف ةيمأ نب برح ىلا الجعتسم الوسر ثعبو

 ربخلا ةيمأ نب برح رشنف + اسيق رذحيلف ةورع لتق هنأ هريخي  ذئموي
 ىبأ دلاو ةريغملا نب ماسشهو ناعدج نب هللا دبع مهنمو  شيرق فارشأ نيب

 اهليتق رأاثب سيق بلطت نأ ىشخن م : اولاقو اورواشتو اوعمتجاو  لهج

 اوبطا خي نأ مهيأر قفتاو * « عيلخ هنال هب ضاربلا لتقي نأ ىضرت الو

 سانلا نيب زاجاف كلذ هل اولاقو هوتأف +٠ كلذب سيق ديس كلام نب رماع

 اوحلطصي نأ وكشوأو هل ليق ام هموق ملعأو

 « ضاريلا هلصعق ام مهغلبو ظاكع ىف اوناك شيرق نم اموق نأ قفتاو

 غلب املق , مهترصتل ةكم ىلا اوبكرف قيض ىف مهموق نوكي نأ اوفاخو
 مسسقأو ( ناعرف امهنال ةنانك وأ ) ششيرق نم اردغ هدع كلذ سيق سيئر
 , ةلخن ىف مهوكردأ ىتح مهبلط ىف اوبكر مث ادبأ ظاكع ةنانك لزتت ال نأ

 هب تمتحاف مرحلا ىلا تأجل اهنكلو مزهتت سيرق تداكو موققلا لتتقاف

 هنسو ( معلص ) ةيمالسالا ةعيرشلا بحاص دمحم مويلا كلذ ىف مهمم ناكو

 ةنس ثورشع

 ءاقتلالا ىلع مهودعاوو اهنع سيق تعجر مرحلا شيرق تلخد املق

 امدالب ىلا تداعو « ةورع مد نوكرتي ال مهنال لبقملا ماعلاب هظاكع قوسي

 4 راثلاب فخالا ىلع اضعب اهضعب ضرحي

 مهيفو اهعومج سيرق تعمجو « اهريغو فيقث اهعمو اهعومج تنعمج مث
 مهنم نطب لك ىلعو اوجرخو مهيف حالسلا تقرفو , ىشيباحالاو ةناتك



 قفز

 ةلزنمو انس

 مهنم نطب لك ىلع © شيرق لبق ظاكع ىلا تمدقت دق سيق تناكو
 نب برح عم ناكو . سيق اهبو ظاكع تلزن ىتح شيرق تشمو . ىسيلر

 ديقق © هيمأ وني صاعلا وبآو صاعلاو نايفس وبأاو نايفس هتوخا ةيمأ

 لجر حربي نل » : اولاقو مهسفنآ صاعلا وبأو نايفس وباو نايقسو برح
 دوسالا ىأ © نياثعلا اومس فئمويف © « رفظن وأ تومن ىتح هناكم انم

 مزهناو © سيقل راهنلا لوا رغفظلا ناكف ؛ اديدش الاتق سانثلا لتتقاو

 اذا ىتح ©« لابجلا تابث ةيمأ ونب تبثو شيرقو ةنانك ىنب نم رثك
 تمزهنا مث © سيق نم اريثك اولتقو © شئيرقل رفظلا داع راهتلا فصتنا
 هل لضف نيقيرفلا ىأق « ىلتقلا اودع نأ ىلع حلصلا ىلا اوعادت مث سيق
 (#ج) مائولاو قافولا ىلا اوداعو اولمفو « رخآلا قيرفلا نم مهتيد ذخأ ىلتق

 ىرخأ لتئابقو ةعصعص نب رماع نيب عئاقولا

 نيب نأ اهلو ©« ناليع سيق نم نزاوه نم ةليبق ةعصعص نب رماع

 ترج ةديدع عئاقو اهلو © مدقت اميف ةرم ريغ اهركذ ءاجو © برعلا لئابق

 : ىهو رضم لئابق عم اهل

 بيسو © ميمتو ةعصعص نب رماع نيب : (د#) ةلبج بعش موي )١(

 ىف ىمجبو ٠ هيتثعب ليبق ىلا هيلع هللا تاولص لوسرلا دلوم دعب راجفلا بورح تادب (©)

 لاح نع ةركف ىطمت اهنأ خرّوملل ةبستلاب اهتميق نكلو , ةيمهالا ةليدق ةيلبق بورح اهعومجم

 اهستاقو نه ريثكلا نأ دقتسن اننأ عمو - ةيوبنلا ةئعيلا ليبق اهموصخو اهراصنأو اهتوقو نشر

 بورحلا هنمع مايأو + ةحيحص اهنم اهب جرخت ىتلا ةماعلا ةركفلا نأ الا . نويرابخالاإ هفرح دق

 ةيسايس ةردقو رظن دعب نه مهل ناك اهو « اهلاجرو اهتوطب داحتاو سشيرق كسامت انل ' وطت

 سوسبلاب رح ىق بلغتو ركب روهت نوروهتي ال نييشرقلا نأ هظحالت ام طسبأو , قيق# ميظنتو

 ٍمبق رواشتلاو ريبدتلاو لقعتلا ىلا نوليمي لب ء ءاربغلاو سحاد برح ىف نايبذو دبع وأ

 مغر اهموصخ برح ىف ةملكلا ةةلحوم تناك اشيرق نأ اضيأ ظحالنو ٠ هبرح ىلع مادقالا

 : نيرود راجفلا بورح نويرابخالا مسقيو

 فرمت ةيمهالا ةليلق ثالث تاشوانم هيق تمقووع ىلوالا راجفلا مايأ ىمسي لوالا دودلا

 ثلاثلاو ىناثلاو لوالا داجقلا مايأب

 : ىمحو ةيناثلا راجفلا مايأ ىمسي ىناثلا رودلاو

 مورك و لخن هيف ةكع نع بيرق عضوم ةلخنو , ىثيرقو ةنانك ىلع ناليع سيقل : ةلغنا موي

 ظاكع نم بيوق عضوم ةطمشو , شيرقو ةنانك ىلع نسيقل : ةطوش موي

 ظاكع بنج ىلا ءاضيب ةرخص ىلع ملع ءالبعلاو ٠ سثيرقو ةنانعك ىلع سيقل : ءالبعلا موي

 نم تيب لك ىلعو اهلك شيرق هيف تجرخ دقو . نزاوه ىلع شيرقو ةنانكل : قتاكع موي
 ىلص هللا لوسر هعمو بلطملا دبع نب ريبزلا مئاه ىتب ىلع ناكف . تيبلا كلذ ريبك اهتويب

 ( ةنس ٠5١ هتس تناكو ) ملسو هانع هللا
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 ةلخن برق ةكمو ءاوبالا نيب عضوع ةريرحلاو , شيرقو ةناتك ىلع سيقتل : ةريرعلا موي

 :ايهريغو دساو نايبؤ نم مهئاقلحو ميمت ىلع ءسيعنم مهئافلحو ( سيق نب ) ساعل (هب
 مايآمظعأ نم ةلبج مويو ٠ هلبق نم الا لبجلا ىقري ال مساو ميظع بمش هل ليوط لبح ةلمجو
 ةنس نيسمخو عميس مالسالا لبك ناكو . اهيشأآو بلا

 ؟ههر١ نيتالا نبا ؟.ال/# ديرقلا دقمل؟ ؟١٠/7 ىناغالا



 ةذملا

 مهدنع ارمسأ ناكدل خا رأثب ذخألل رماع وزغىلع مزع ةرارز نب طيفقل نأ كلذ

 رباخف © افلاحت سبعىنبو رماعىنب نا هفلب زهجتب طيقل امنيبف .تامو
 اوقثوتساو نافطغو دسآ هتباجأف «رماعو سبعىلع هفلاحتل ىرخالالئابغلا

 ةرغ نومنتغفيس مهنال نورفاظ مهنأ نوكشي ال مهو اوراسو « اورثكتساو

 اهريشتسيو هعم اهب وزغي ناكو ©« سونتخد هتنيا طيقل عم ناكو . موقلا

 « دعس فارشا نم ناوفص نب برك مهيقل نورئاس مه امتيبو . هرومأ ىف
 . مهريخ ىلع مهئادعأ عالطال اعرسم نوكي نأ اوفاخق ارئاس لظو مهايحق

 لبا نع ثحبس هنا : لاقق .وآ مهوزعب مهبحصسال اذامل هولأسو هوفقوتساق

 « مهدهامق مهريسمب ادحأ ربخب الأ قيثاوملا هتم اودخأف . هنم تلض

 اهب عضو ةقرخ ذخأ سيعو رماع نم اند املف . ةلماعملا هذهل بضغ هنكلو

 « دوس راجحأ ةرشعو ءارمح ةقرخو نيتينامب نيتق رخو اباتو اكوشو ةلظنح

 سيق ىلا اهب ءاجو مهضعب اهذخأق . ملكتي ملو نوقسي ثيح اهب ىمر مث
 لجر اذه » : لاقف « رومالا هذهب لجرلا ىنعب اه ملعف سسبع ريمأ ريهز نبا
 بارتلإ ددع مكورغ دك مكءادعأ نأ مكر يخي ؛ مكملكب الا دهع هيلع دخأ دق

 ناتقرخلا امأو . موقلا ءاسؤر ىهف ةلظنحلا اماو . ةديدش مهتكوش ناو

 بجاح ىهف ءارمحلا ةقرخلا امأو . مهعم نميلأ نم نايح امهف ناتيناميلا
 مكترذنا دق . اهب موقلا مكيتأب لايل رشع ىهف راجحالا امآو . ةرارز نبا
 6 ماركلا رارحالا ريصب امك اوريصاو ارارحأ اونوكف

 مكلبا اولخدأ » : لاقق « نولمعي اذام ىف هوراشتساو هتمكح ىلع اونئاف
 ع ءاملا اعودروت الو مايالا هذه اهولمظا مث ( ةليح بعش ) بمشلا اذه

 جرختف « حامرلاو فويسلاب اهوسخناو مهيلع اهوجرخأ موقلا ءاج اذاف

 اوقشاو اهراثآ ىف متنا اوجرخاو « مهعمج قرفتو مهلغشتف اشاطع ريعاذم
 نم ةعامج رمأو « ميمت ىف لتقلا رثكو هب مهرما ام اولعغف . « مكسوفن
 ميمت ىلع ةميزهلا تمتو اطيقل لتقو © سبع ىنب عم ةرتنعو مهئاسؤر

 نافطغو

 ةنسب هدعب ثدح « ةلبج بعش مويب قحلم وه : بنج ىذ موي (؟)
 نأ اوجر مويلا كلذ ق ميمت نم هوبياصضصا' ام اوباصا ا رماع ىنب نال

 ١ اولثف مهتكلو مهولصأتسي

 رماع هيف تربصو ةلبج موي دعب ثدح : راسنلا موي (5)

 هل ةيمهآ الو ةنسس راستلا موي دعب ثدح : رافحلا موب (8)

 رماعو ميعت نيب اضبا اذهو : تورملا موب (ه)

 نافطغو رماع نيب اذه : مقرلا موي (5)

 ْ 9 ' اهتيمهآ ةلقل



 كلم ني ةيناندعلا_ ضم

 ةكم

 ا[ ىروشا هنا اندنع حجرالاو ©« ةكم مسأ لصا ىف نوخرإلا فلتخا
 . برعلا دنع ةبعكلا مسأ وهو « تيبلا 8 ةيلبابلا ىف « اكم » نآل « ىلياي
 ةقلامعلا دهع نم كلذب تيمس اهنأك «© ةنيدملا هذه مدق ىلع كلذ لديو
 اهزايتما ىلا ةراشا اهب ناكملا اومسف « نيرهنلا نيب نم مهترجه رئأ ىلع
 اضيأ اوفلتخاو . () ةيدابلا نم اهي طيحب ام رئاس نع ىرجحلا ءانبلاب
 لوأ نا رهشالاو . اهيلع تلاوت ىتلا ممالا ىف اوفلتخا امك « اهئانب ءدب ىف
 ةقلامعلا فلخو : اولاق . ىلبابلا اهلصأ ديوب وهو « ةقلامملا اهنكس نم
 اهءاج مث . اميدق نميلأ نم تحزن ةيناطحقلا نم ةقرف ىهو « مهرج اهيلع
 مث © ( مهمعز ىلع ) مرعلا ليس دعب دزالا مث © مدقت امك ليعامسا وئب'

 ةدحاولا لزنتف © نواعتتو ممالا هذه ىلاوتت تناكو © شيرقف ةنانكف ةعارخ

 لوطي امم « ةيقب كلت نم ىقبتو اهفلختو اهيلع بلغت ىتح ىئرخالا رئا ىلع
 ْ هنم لوقعملاب ىفتكنف هحرش

 باتك ىف ءاج ام الا « نانويلا ءامدق بتك ىف ةبعكلا وأ ةكم ركذ دري مل
 « نييطبتلا نع همالك ءانثا ىف داليا لبق لوالا نرقلا ىف ىلقصلا سرودويد
 (نيموز) ىنب دالب طابنالا ضرأ ءاروو » : هلوق وهو « ةكم هب داري دق امم
 « ةبعكلا ديري هلعلف © 6 اريثك امارتحا ةفاك برعلا همرتحب لكيه اهيفو

 ىتلا برعلا لئابق نم مهريغ وأ مهرج مهب دارأ امبرف نيموز ونب امأو
 نم ْفَْحّوِب ذا « ةيناثلا اهنومسب ىتلا مهرج ديرب هنا بلاغلاو . ةكم تلو
 مهؤامسأ هذهو « داليملا خيرات ىلاوح ناكملا كلذ تلوت اهنا اهكولم ءامسأ

 ثراحلا  ه ةليعث  ه مهرج ١

 ورمع ب ٠ حيسملا دبع مل 5 ليلاب فيع  ؟
 ريش د ١[ ضاضم اب مشرح ب !؟؟

 ضاضم  [؟ ورمع س مل نادملا دبع

 نم اهدهع برق ىلع لدي ةلودلا هذه كولم نيب ميسملا دبع مسا دوجوف

 لبق ةفورمم تناك اهنأ ودبيو 85810818 اياروكام مساب ىقارغجلا سوميلطب اعركذ (و)

 ليوط تقوب هتمز



 انف

 ىف ليعامسا جوزت نع برعلا هلوقي ام فلاخ كلذ حص !ذاف . ةينارصنلا
 كلذ جيرختو 8 انرت رشع ةعستب داليملا ليق ليعامساو «© ةيناثلا

 اال هخيضن ىلا ل سال اهم 6 هيلبق وا هانا عب اد ليمامسا

 ةليبق وأ  ةيليعامسالا ناف لاح لك ىلعو . تاباورلا طالتخاو ةلدالا
 ىهو ةعازخ مهتءاج ىتح « اهيلب امو ةكم ىف اعم اوماقأ ةيمهرجلاو  مهنم
 ليس دعب مهدالب اورجه مهنا برملا لوقي نيذلا نميلا برع نم ةفئاط

 ورمعو .٠ اهنم امهرج تحجرخآو ةكم تلزن ىحل نب ودرمع اهسيئرو مرعلا

 نوبسنب هيلاو « زاجحلا برع ىلع ةينثولا لاخداب روهشلا وه اذه ىحل نبا
 رجب ىحل نب ورمع تبأآر » : ثددحلا ىو . ةيلهاجلا فباوأ نم ارمثك

 )١( هءاشحا ىنعب « راثلا قف ةيصق

 انناو. ةقلا ناعمه عرخلا اهويحو ةعاوح تكتل 21 ]لاكو
 ةناثك نانويلا فرع دقو . رضم نم نطب ب ةناتكب كلذ ىلع تناعتسا

 الو . ةماهت اهانكس نم برعلا دنع مولعملا قفاوت ىهو « اهدودح نيعو

 مث . نولوقي ام ىلع نميلا ىلا ترف مهرج ىلع ةعازخو ةئانك تعمتجا
 رضمل تلعحو ةسكلا رمأب تلقتساو ةعازخ تيلغو « ةنائكو عار تعراتلا
 هءادغ مهب ةضافالاو ةقف رع موي سانلاب ةزاحالا ىهو « جحلا ىف اهالوتت الامعأ

 مارحلا روهشلا و ل كلا محب نع حفلا

 . مهنود ةعازخلا ةيالولاو « ةدم كلذ ىلع ةنانك ونبو ةعازخ ونب ماقاف
 تاتويبو ءايحأ اوراصو 2 اهلك رضمو ةناتك نوطب تبعشت كلذ ءانثأ قو

 اهرهاوظي نوميقت كاذأ ذا مهو « نيق رفتم

 7 اق ا وا اكل عا

 ةيداب ةنانك ونب راص مث « ةنانك ةيداب ةعازخ تناكو .٠ مهاوس نم رهاولذلا

 ؟ج ؟؟9؟ نودلخ نبا )١(

 ليوط صن ىريطللو + سيرق مسا لصأب لصتي اميف هيلع رقتسن ىأر ىلا دعب لصن مل (#©)
 ىلع تقلطأ ةغص وآ 2 يشيرق مطوط تناك امبر ةكمس مسا لب + صخش مسا سيل هنآ هنما مهن

 نا امهريثو مزح نباو ىريبزلا بعصم بهذيو. ةنانك نب رضنلا لثم نيلوالا اهئاممز نفعب
 نبا همهذيو + ةتاشك نب رضنلا ىلع وأ دلخم نب ردب نب ىشيرق ىلع تقلطأ ةفص « كيرف »

 اهقتشي مهضعبو ٠ ىسق ىلع تقلطأ اهنا ىريف ىقرزالا امأ - رهت ىلع تقلطا اهنأ ىلإ ىبلكلا

 ناتثمطالا نكمي ال .ىرخا تاريسفت كانهو <٠ ضشرقلا ةكمس ىلا ةبسن وأ حمجتلا ىآ ضرقتل: نم
 اهلا

 باس اةرهمج ىف مزح نبا ب 7؟ سيرق بسن : ىريبزلا بعصم */14810  ىريثلا :
 21/1 ةكم خيرات : ىقرزالا 2 1١5/١ ىئافالا 14 قاقتشالا 5 ديرد نبا سل ٠ ف
 3 »1 فراعملا : ةبيتق نبا



 نين

 0 ل” ىحأرضلا نيو . ةكم نم ةلسرم يم لفأ ىلع ناك نم خارلا
 ىحاوضلا نم رضم لئايق نم ةنانكو شيرق ىوس نم راصو « كلذ نم
 نسعو عجشأ نم فدنتخو نسيق نوطب نم ةعمجان انوعظو ةيداب ءايحا

 مدقت امك مه ريغو رماعو دعسو ميلس 5 ةرمو ةرازفو

 نش رق ا و ل يكل حا ع وا ا

 ةرم نب بالك نب ىصق مهديسو «© كلام نب رهف نب بلاغ نب ىّول ىنبل هلك

 ىّول نب بعك نبا

 بالك نب ىمق

 نب ةعيبر اهجوزتق « ةينمب ىهو همأ رجح ىف ايصق هنبا بالك فلخ
 اهل ناكو ةرذع ىنب دالب ىلا هتلمتحاف © لفط ىصقو ةرذع ىنب نم مارح

 املو . اريبك ناك هنأل ةكم ىف هتكرت ©« ةرهز همسا رخآ دلو اضبأ بالك نم
 (ةبعكلا) تيبلا ىلل ىذلا ناكو . هموق ىلا عجر هيسن فرعو ىصق بش

 هجوزف ىصق هيجعأف © ةيشبح نب ليلح همسا ةعارخ نم لجر فئموي
 0 7 1 سل داو ل ع لا ياا يجوع

 ا م اليلخحح نأ لالقتس الا بحو ةقنالا

 سانلل بابلا حتفو اهذخأ امبر ىصق ناكو « اهديب تلظف هتنبل ةبمكلا
 هيلع ةعازخ تباف © ىصقل تيبلا ةبالوب ىصوا ليلح تام املف . هقلغأ وأ
 هيخأ ىلا بتكو « هوباجأف هترصن ىلا مهاعدو شيرق تالاجرب ىثمف « كلذ

 نم مهعبت نمو ةعيبر نم هتوخأ عم مدقف « مهب اشيجتسم ةرذع ىف حازر

 بورح كلذ ببس تثدحو . ىصق ةهرصتل جاحلا ةلمج ىف ةعاضق

 نم اثيرق عمجو ةكمب رقتساو © ىمقل تيبلا ةيالوب تهتنا تارفانمو

 هلزنم ىف مهنم طهر لك لزتأق « اعابرا اهعطقو ةكم ىلا ةنائك نيب مهلزاتم

 عبارلا نرقلا رخاوأ ىف كلذ ناكو . ةراضحلا ىلا ةوادبلا نم مهلقن هناك
 داليملل سماخلا لئاوأ وأ داليملل

 عاول هل راصف © هموق هب هعاطأ اكلم ىثيرق نم باصأ نم لوأ ىصقو

 « هيلا مهتروشم اوفرصف هيآرب نشيرق تنميتو . تيبلا ةباجحو برحلا

 ىلا | ,اهباب اولعحو مهتارواشم َق ةدمكلا ا 2 *ودنلا راد 28 اودختاق
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 ىشيرق ىلع ضرفو'«© هتيب راوزو هللا فايضأ مهنا رايتعاب هتباقسو جاحلا
 ةيافهسلاو ةياجحلا هل تتاكو © هلك مهفرش زاحف « هيلا هنودؤب اجارخ
 ءاوللاو ةودنلاو ةداق رلاو

 دبع هوخأو 34 اغيعض ناك هنأل رادلا دبع هركن ناكو  ىصق نسأ امو

 هل ناك امب رادلا ديعل ىصق ىصوأف  هيبأ ةايح ىف هيلع فرش دق فانم

 هصقن ام كلف هل ريحت 04 ةيامسلاو ةدافرلأو ةودنلاو ءاوللاو ةباجحلا نم

 هدمب نم هونب هموق ىف هرمأب ماقو ىضق مث

 ىلع فانم دبع وئب رهظ مث «© مهل ةكم ناطلسو ةدم كلذ ىلع اوماقأ
 شيرق رمأ قرتفاف © مهوعزانو مهيدبأب ام ىلع مهوسفانو رادلا دبع ىنب
 : ىهو انطب !؟ تراص دق شيرق نوطب تناكو © نيتقرف اوراصو

 ىؤؤل نب رماع (5) رهف نب براخم ونب (5) رهف نب ثرحلا ونب (0)

 ميت وني (9) ورمع نب عمج ونلب (58) ورمع نب مهس (0) بصعك نب ىدع (5)

 دسأ ونب )1١( بالك نب ةرهز ونب (8) ةظفب نب موزرخم ولب (4) ةرم نبا

 فانم دبع وتب (1؟) راثلا دبع وتب )١١( ىزعلا دنع نبا

 ةلعج امم رادلا دبع ىنب ىديأب ام عازتنا ىلع فانم ديع وتب ممجأف
 نيب شيرق تمسقناو ©« هدلو نسأ نسمش ديع كلذ ىف مهميعزو © ىصق مهل

 « ثرحلاو ميتو ةرهزو دسأ وني فائم دبع عم ناكق 5 نيتطبلا نيذه

 دهاعتو . نيبزحلا الزتعاق براحملاو رماع الا « رآدلا دبع ىلا ىقابلا زاحناو

 ةءولمم ةنفج فانم دبع ونب رضحاف © بيطلاب هودكأ افلح بزح لك باحصا
 اوصاتو برحلل اوعمجأو ٠ نيبيطملا فل ىمسف مهبدنأ اهيق اآوسمغ ابيط

 ةدافزلاو ةياقسلا مهل نوكت نأ فانم دبع ىنب اوضرأو حلصلل اوعادت مث . اهت

 زجاحتو ناقيرفلا ىضرف )١( ءاوللاو ةباجحلاب رادلا دبع ونب صتخيو

 ىف ارفص بلطملا دبع هئبا فلخو <« ماشلا ضرا نم ةزغ ىف مشاه ىقوتو

 ةكم ىلا هلمتحاف بلطملا دبع همع هلفكف , ىدع ىنب نم ىهو . همأ دنع برثي

 ىلع هتفيلخ بلطملا دبع حبصاق نيح دعب بلطملا قوتو © هريعب ىلع هفدرآو
 هموق ناك ام نسحأ ىلع جاحلل ةياقسلاو ةدافرلا ماقأو © مشاه ىتب
 « ةشبحلاو ريمح نم نميلا كولم ىلع ةداقر ذل تناكو «© هلبق ةكمب اهنوميش

 كلكللا ىلوت ال ىريمحلا نزي ىذ ىلع اودفو نيذلا ةلمج ىف ناكو

 ( معلص ) دمحم دلاو هللا دبع مهتم © دالوا ةرشع بلطملا دبعل دلوو

 مزمز رثب رفح دارآ هنأ نوركذيو . تائب تسو « ةيمالسالا ةعيرشلا بحاص

 « هرصني نم دلولا نم هل نكي ملو © هومتمو نشيرق هتضرتعاف اهآر ايدرل

 لوآلا ءزجلا يمالسالا ندمتلا خيرات ىف هببسصانملا هذه ريسفت عجار 0



 وو

 مهدحأ نرحتيل هوعنمب ىتح هعم نوغلس دالوأ ةرشع هل دلو إذا رفثف
 برض ةرشع اولمك املف . دهعلا كلذ ىف مهتداع ىلع ايرج .6© ةيعكلا دنع
 3 مهدنع ةراختسالا نم برض كلذو « مظعالا متصلا ليه دنع حادقلاب مهيلع

 مهضعب هيلع راشأف ( هرمأ ىف يحتو . هللا فبع هنبا حبذب نأ حادقلا تح رخف
 © ليالاب هيدتقب نأ تراشأف « لعفف ةنيدملا ىف مهل تناك ةقأرع ريشتسي نأ
 اهئم ةثامب هادقف

 ليفلا ةعقاو

 ماع ليقف اهب ماعلا كلذ فرعو « ليغلا ةعقاو تثدح بلطملا دبع مايأ ىفو
 « مدقت امكسسيلقلا ىنبو نميلاىف ماقأ امل ىثبحلا ةهربأ نا اهببسو « ليفلا
 تثدحتو « ةبعكلا لدب اهيلا سانلا فرصيف برلا جح اهلمجي نأ دارا
 سيلقلا ىلا بهذف ميقق ىنب نم ةأاسنلا نم لجر بضغف كلذب برمعلا
 ةبمكلا لهأ نم كلذ لمف ىذلا نا ةهربأ ملع املف . عجرو راذقالاب اهسجنو
 همسأ ليق ىلع وه بكرو زهجتو « اهمدهيو اهيلأ نريسيا فلحو بضغ
 رمخ برعلا عماست املو 7 (دع) شابحالا ةداع ىلع لايقأآ 5 ةدع هءاروو دومحص

 ثعبف ةكم نم اند ىتح « هقيرط نم نورفاثتي اولعجو اوفاخ ةكم ىلع هتلمح
 ديس بلطملا دبعل ريعب ؟.. كلذ ةلمج ىو اهلهأ لاومأ اوبهتنا الاجر .

 .«ةبعكلا مدهل تينا لب يرحل تآ مل 8: لوقب الوسر هيلا ففنآو « شيرق
 ةبعكلا ىمحأل تك مل » : هل لاق هيقل املف ةهربا ةلباقم بلطملا دبع بلطو
 شيرق ىلأ عجرف . .' هيلا اهدرق © ىلبا بلطأ تح امناو اهيمحب ابر اهل ناق
 (د#) هوعاطاق لابجلا ىف اوزرحتيو ةكم نم اوجرخي نأ مهرمآو

 برملاو « ءابولاب اوييصأو بارطضا هركسعم ىق ثدحف ةهربا امأو
 ةراحجلاب ةهربآ دنح تمر ليئادا اهل لاش رحبلا نم تعرخ ارط نا: نولوق
 كلذب ةبمكلا تدازو ةكم نع اوعجارتق © كله الا رححب دحأ بص ملف
 اسيدقتو ةمارك

 تناكسيلقلا نالدةكم ىلا ريسملا ىلع ةهعربأ رفح ىذلا ببسلا وع اذه نوكي نأ دعبتسي (#:
 ةبعكلا نأكم اميمح برعلل اجحم اهلسح ىف ةهربأ ركفي نأ لوقعملا ريغ نمق , ىراصنلل ةسينك
 ريسي نأ ةعبتسيو 6 ةهربأ ذوفن ةقطنع ىف نكي مل زاجحلا نآ 3 3 اينثو ارازم تناك ىتلا

 ديحأ[علاص روتكدلا حجر دقو ٠سيلقلا سجت العر نأ مرحلل زاجحلا ىلا نميلا نم ةمخض ةنمحب

 نييناساسسلا مع مهعارص ىق نييطن زيبلا نأ نم سويبوكورب هاور ام ببسلا نوكي نأ ىتنعلا

 ماشلا ىلا لصي نآ ةتين ىقو ةهربأ راسف ةيركسع ةوقب مهنيعيل ةشبحلا كلمب اودجنتمآ

 وح ام ىلع ةكم لخدي نأ لبق دترا ةهربأ نال ,ةلمحلا متن ملو ٠ . نييطعن زيبلا شويج ىلا مضنيل

 فورعم

 دوا ب ؟؟+ ص 985١م دادغم ء برعلا خيرات ىف تارضاحم : ىلعلا دمحأ حلاص هسرظنأإ

 هتناكمتفقع امل كلذ لمت دق ناك ول بلطملا ديع نال ءةياورلا هله ةحص اضيأ كدعبتسلا (د#)
 لاقف « ليفلا ةروس ىف ةلمحلا هذه ىلآ ميركل !نآرقلا راشآ دقو ٠ كلذ دعب نييكملا نيب
 اريطمهيلع ل سرأو «ليلضت ىف معديك لعجي ملأ « ليغلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملآ ٠ :ىلاعت

 ليبابالا ريطلا نأ بلغيو . « لوكأم فصعك مهلمجف ٠ ليجس نم ةراجحب مهيمرت + ليبابأ

 تنفق رعثم لو' نأ قاحسا نسا ركذيو 2 ىشبحلا شيحلا حا اتحآ ءابو نع ةباتك ليحسلا ةراجحو

 ماعلا 3 برعلآ ىغرتب يىردجلاو ةيصحلاا
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 ناساس كولم ضعب نأ ملعو « ةعفر داز دقو ةكم ىلا بلطملا دبع عجرو

 برعلا رئاس نع اهب زاتمت

 ( برثي ) ةنيدملا

 اهخيران

 « ناندع ريغ نم اهلهأو ( برثي ) ةنياملا اضيا ةرماعلا زاجحلا ندم نمو

 اهلو © مرعلا ليس دعب اهرجاه نم ةلمج ىف نميلا نم مهلصأ نأ نومعزي

 ىسوم ءىطو ا » : !ولاق ليوط ثيدح كلذ ىف مهلو « نييناعنكلا عم هبورح
 مهرمأو « قيلامعلا هيفو زاجحلا ىلا هلاجر نم اثعب ثعب اهلها كلهو ماشلا
 مهيلع اومدقف <« هنيد ىف لخد نم الا ملحلا اوغلب نمم ادحا اوقيتسال نأ

 انبا اورسأآو © مقرالا مهكلم اولتقو مهولتقف مهيلع هللا مهرهظآأف مهولتاقف

 مهعم وهو اولبقأف « هيأر هيف ىريف ىموم ىلع هب مدقن ىتح هييحتسن
 كلذب ليئارسا ونب عمسو اوبرق املف © مهمودق لبق ىسوم هللا ضقو

 : اولاق . مهيلع هللا حتف امب مهوربخأق مهرابخأ نع مهولاسو مهوقلت
 هذه نا » : اولاقف هتصقب مهوربخأف « ؟ مكعم ىذلا ىتفلا اذه امف »
 , 6 ادبأ ادالب انيلع مهتلخد ال هللاو ٠ مكيبن رمأ مكتفلاخمل مكنم ةيصعم

 مكدلب متعنم نأ دلب ام » : شيجلا كلذ لاقق « ماشلا نيبو مهتيب !ولاحق
 اوداعق . ©« هيلا اوعجراف هلهأ تاتقو هومتحتف ىذلا دلللا نم مكل رخ

 )١( اهب اوماقاف اهيلا
 لهأ دوهيلا ناكو . ةئيدملا دوهيلا ىنكس لوا نع برعلا هبورب ام كلذ

 تحبصاو لاومالاو عايضلا اوئتقا نأ اوثبل امف © ةراجتو ءاكذو ةيندم

 الو © مهيلا حورتلا ىف مهتاوخا بغرف . مهيدبأ ىف اهتورثو ةئيدملا ةراجت

 ادارفاو رئاشع ةنيدملا ىلا نودفاوتب دوهيلا ناكف . اهل ةرصايقلا راصتناو

 15 ج 18 ىناغالاو + ج 53١ توقاب زر
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 506 لئابق هدع 525 ةئيدأملا ىف اورثاكتف 6 ملظلا وأ مي

 لده ونبو ريضنلاو

 مهنا برعلا لوقب نيذلا دزالا نم نوطب مهو جرزخلاو سوالا اهلزن مث

 « مرعلا ليس دعب نيحزانلا ةلمح ىف نميلا نم م ا
 سوالا لزن . نميلا جراخ ةيناطحقلا لودلا نع انمالك دنع كلذ انركذ دقو
 كينغ كلك ةرهبلا ىلع تاكو < شيعلا نم كنض ىف مهو انه جرزخلاو
 2 ةعباسلاب ليقكو 4 ةيبساسقلاب راج ان نيحزانلا كتنلوأب دبتسا

 نأ هتصالخ )١( هركذ نم ةدئاف ال ليوط ثيدح ىف مهل اومقتناو مهوناعأف
 سصوالا تراصق 6 مهءاسّؤر اولكو دوهيلاب أاوركم مهتن ةتاغال | وتا نيذلا

 لاومالا مهل تراصو مهركذ راسو 2 ةئيدملا لهأ زعأ اذا نم جرزخلاو

 مالسالا دعب أوف رع نيذلا مهو ؛ ماطآلاو روصقلا اهب اونبو ةليدملا اولزنو

 مهيلا رجاه امل ىبنلا !اورصن مهنأل راصنالاب

 جررزخلاو سوالا نيب بورحلا

 مهنيبفالتخالا عقو ىتح عامتجاو قاغتا ىف جرزخلاو سوألا لزي ملو
 ناكو 34 ريهس انارحت فرعت مهتيب ترجح ب رح لوأو 6م عئاق ولا ترحو

 نالحملا نب بعك هل لاقي نايبذ نب نعس نم ةلعث ىنب نم الحر نأ اهبيس

 اموب بعك جرخف « هعم ماقأو هفلاحف ىملاسلا نالجعلا نب كلام ىلع لزن

 ذدخايل » : لوقي وهو سرف هعم نافطغ نم الجر ىأرف عاقنيق ىنب قوس ىلا
 :٠ رخآ لحجر لاقو «© نالف : لجر لاقف « برش لهأ زعأ سرفلا اذه

 لضفا ىدوهيلا نالف نب نالق : امهريغ لاقو « ىسوالا حالجلا نب ةحيحا

 مكل لقا ملأ : بمك لاقف نالجعلا نب كلام ىلا سرفلا بصك عفدق . اهلهأ
 ىنئب نم سوالا نم لجر كلذ نم بضفف ..؟ مكلضفأ اكلام ىفيلح نأ

 . هللا اش ام بمك ىقبو اقرتقاو © همتشو-ريمس هل لاقب فوع ىنب ورمع

 هلتاق بلطي فوع نب ورمع ىئب ىلا لسرأق هلتقب نالجملا نب كلام ربخأو
 بلطي وه © مهتيب لسرلا تددرتو © « هلتق نم ىردن ال انا » : اولسرأف

 ةيد تناكو . اهلبقف ةيدلا هيلع اوضرع مث < هلتق نوركني مهو اريمس
 « ليللا مهتيب رجح ىتح اواتتقاو ىرخأ ةرم اوقتلا مث . راصنالا نوط

 ند ب ناسح دج يح دوخلا ىراسلا ما رجوي ىلملا ممنس مكس ذا ىلا

 ايعك اوطعن نأب رذنملا مهني مكحف رذنملا اوتأف كلذ ىلا مهباجأف «© رذنملا نبا

 كلذب اوضرف . ةميدقلا مهتنس ىلا دوعب مث « حي رصلا ةبد كلام هفيلطح

 تتكمتو مهسوفن ىف ءاضغبلا تبش دقو اوقرتفاو «© ةيدلا اولمحو

 ١ ج 155 توقاي 1
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 ليبق نم ىه . ءامدلا اهيف تكفس عئاقو ةدع كلذ دعب مهنيب تلاوتو

 ةبد ذخأ الا كلام ىبأف « مهنم بيسنلا ةيد فصن يف فيلحلا مايأآ

 جلو 2 فصنلا ىهو فيلحلا ةيد ىطعن : اولاقو كلذ نم اومنتماو « ةلماك
 اديدش الاتق اولتتقاو اوقتلاو اوممتجاف © ةيراحملا ىلأ لآ ىتح مهتيب رمآلا
 سوالا مايأ نمق . اهانمدق ىتلا برعلا رئاس اهيف لخدو « اوقرتفاو

 نم ابجح ىنب نيب ترج « ىنزاملا ورمع نب بعك برح اضيا جرزخلاو
 نم فوع نب ورمع ىئب برحو . حرزخلا نم راجنلا نب نزام ىنبو سوالا
 برحو . جرزخلا اهب زاف ةديدش تناكو « جرزخلا نم ثرحلا ىنو سوالا

 راجتتلا نب نزام ىنبو سوالا نم ديز نب لئاو ىنب نيب تلسالا نب نيصحلا

 نم رفظ ىنب نيب ىرفظلا عيبر برحو . جرزخلا اهب زاف © ميرزخلا نم
 نمو ء اضيأ جوزخلا اهب زاف © جرزخلا نم راجنلا“ نب كلام بو سوالا
 تزاف )١( عيقبلا مويو < عيبرلا مار يطاح تزعتو < عراق برح مهمايآ

 ىلع اوحلاصتت ةكرعملا نم اوغرف اذا اوناكو . اهنم نيريخالا ىف سوالا
 ةفنالا ىلا اهرثكا عجري بابسأل ماصخلا ىلا اودوعب نأ نوثيلب الو ؛ تابدلا
 كلذ وحن وأ راحل راصتنا وأ ضرع نع عافد نم © ةيحيرالاو

 فئاطلا

 قئادح دلب ىهو «© هغئاطلا ارضح اهلهأ دعب ىتلا زاجحلا ندم نمو

 برعلا مكح مهنم نيذلا ناودع نم اهلهأ ناك © نيحابرو ةهكاقو نيتاسبو
 اوبراق ىتح مهددع رثكو . مدقت ام ىف هريخ انركذ دقو © برظلا نب رماع

 نب ىبسق ناكو © مهددع لقو اوكلهف ضعب ىلع مهضعب ىقب « افلأ نيعبس

 املف مهتتي هوا ناك و7 ترظلا نبي نماعل ارفشل# فيقت نم وعول هبام

 ركذ اهلو () نزاوه نم عرف مهو افيمث اهيلع تيلفت ناودع رمأ فعض

 (وَي) هدعبو مالسالا ردص ىف يثك

 ١ جا 055 ا #0 ىيثالا نبا (0)
 "؟ ج ككمخ نودلخ نبأ (5)

 عورشم نأ هنم ةرينك عمضاوم ىفو هعلطم ىف فلؤلا لاق دقو ٠ باتكلا ىهتني انه ىلا (ه#با

 , ةركدضحلاو نايدآلا وانتي ىناثلاو اذه امهلوأ . نيآزغ ىف عقي نأ ىلع ناك رمالا لوأ باتكلا
 ىنضتسا هنآ ودبيو ٠ ةطوطخم تلاز ال ةبيط ةدام كلذل دعأ دقو ٠ كلذ ىلا امو مظفنلاو تاداعلاو

 ةدام هيفو « ىمالسالا ندمتلا خيرات » نم لوالا. ءزجلا جرخأ نأ دعب ىناثلا ءزجلا ةباتك نع

 ١ مالسالا لبق مهنايدآو ةيعامتجالا مهمظنو برعلا ةراضح عع ةبيط



 . ميد لقت

 ةهدال سلق

 عيرات نساصع ىف ديهمت
 مالسسالا لبق برعلا

 دي راثلا ا١اذصم مقلس

 .. ةنودل بتكلا وأ ةيساتكلا رداصملا
 .. راثالا ىلع ةشوقنملا رداصملا
 ١ ٍبرسلا دالب ةيفارغج

 3 5 كم 1
 تلا أ ؟ نيماسلا دهم نبآأو برعلا مح
 .٠ 2-3 2 برمعلا عيرات 6

 ةدئابلا برعلا لوالا ةقيطلا

 0 ولعلا ىف لامسلا هيب رع
 :: .ةقهلابعلا
 ... قارعلا ىف ةقلاسمعلا

 .. يبارو مح ةلود
 يدوخ ةلود ندمت

 . عامتجالا ماظن
 ... ملعلاو ةموكدلا ماظنو ةراجتلا
 ... ؟ ةيبرع ىبارومح ةلود له

 . ( سوسكيه ) رصم ىف ةقلامعلا
 3 وساسشلا ةلود

 ... ؟ برع وساسشلا له
 .. ... ةقلاسسمسملا اياقب
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 .٠ هبرعلا ١ دوب نلاسفيف ةقرقتم ممأ

 . برقلا دالب نييرصملا وزغ

 . برعلا دالب نييروشالا وزع

 .. برعلا دالب مهريغو سرفلا وزغ

 ةيناثلا ةقبطلا
 بونجلا وأ نميلا لود

 .. نميلا لود
 00000 0-0 لود نع ب ا هلوقبام

 ...برعلا دنع ةعبابتلا
 .. نميلا شابحالا حتف
 .. نميلا خيرات نع نانوبلا هلوقي ام

 . نميلا تاموكح لمصأ ىف ديهمت

 .. ةميئيسلملا ةلودلا -

 0 هم كولم -

 ةحفص

 افي

 لله
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 هذ

 دلل
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 1١ للان ل م دن ا ل تا لا  قىرجحلا رصعلا وأ ريمج ةلود

 2 همم لل لب ممم دنب ع هع نم يل يل ع ل يمس كولم نم ىلوالا ةقبطلا

 ؟ هلال هلع ل ل ع ل ل يع ب ريمج كولم نم ةيناثلا ةقبطلا

 4-5 مل رع ها اوم هو دل وو مع يطل هع يدا حب ع .قارطعصلا نمنلا ةلوك

 مك 1 ات مل افيد فدل داو م فاو فق ناو# فيعمل ميدقلا نميلا ند مك

 ه5 اج أل دورا ما كامل قروب اح با مدد" عا متجالا ماظنلا

 68 هلم مع ل ل ل ل ل ل يع ا ا .. سادعتلاو ةعارزلاو ةعاتبصلا

 ,ءول 0 ا 0 007 مرعلا دس ااوأ برام فيَ

 )لا مليا ضلال 205 ةواعت م ماشا 336 يفر ادبال برام ديس نع ىنادمهلا ةياور

 ل هلع ملل نم يلم دلل مع ديل ديل هع ا ا ؟ ىتمو»*+ دسلا اذه ىئب نهد

 ال84 هلا يللي يع يلع لل يم نع ل ا ع ١ برعلا دالي يق ةراجتلا

 ةئلاثلا ةقبطلا

 ةيليعامسالا وأ ةيناندعلا
 قلع 4 يلب يل 117 يورك قير ويت جاو فينو عمق لقط ويا لاس مثلا برع

 ىلا 1 م ا يل ارا وج ل رام 1 ن0 نانا ع برع

 3 كبطل همم ايلف وللا كفا وك لهل كاع ليوا وود مانو اهو هد وتوت انا نب هلا مد

 46 همم ممم يمل يمم كيل فلل ممل مع يلام يع م ع ل نع يشرتالا ةميدج



 انرللاا

 ++ ةشيعس عتب

 رضع

 .. نميلا جراخ ةيناطحقلا لودلا

 9 ةتساسفلا ةلود رع

 00 ا ب نأاسنسغ كولم

 .. نانويلا خيرات ىف ناسغ كولم

 -.. اهراثآو ةنساسقلا ةكلمم

 ..- قارعلا ىف نييمخللا ةلوح

 ةيسصحجلا

 . ةريسحلا كولم

 5 يا ةدايس مليم

 ب مهتنايد

 ةدسنك ةلود

 ةدتك كولم

 لا لالقتسا

 5 00 مه ةيناندعلا مايأ

 . مهنيب اميف ةيناندعلا مايأ

 .. رضمو ةعيبر نيب حئاقولا

 . ةعيبر لئابق نيب مئاقولا

 .. رضم لئابق نيب مئاقولا
 راسجفلا برح

 .. مهريغو ةعصعص نب رماع نيب مئاقولا
 .. ةكم ىف ةيناندملا رضح

 .. ةةس ل_بيدملا

 .. فئانلا
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